
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ 

Члан 1. 

У Закону о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник РС”, број 15/16), у члану 81. став 1, у тачки 8) на крају текста тачка се 
замењује тачком и запетом и додаје се тачка 9) која гласи: 

„9) не поступа по прописима, одлукама или наредбама које доносе 
надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују мере за 
заштиту становништва од заразних болести.”. 

У ст. 2-4. број: „30.000” замењује се бројем: „50.000”. 

Члан 2. 

У члану 85. став 1, у уводној реченици, број: „30.000” замењује се бројем: 
„50.000”. 

У тачки 9) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом и додаје се 
тачка 10) која гласи: 

„10) не поступа по прописима, одлукама или наредбама које доносе 
надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују мере за 
заштиту становништва од заразних болести. ”.  

Члан 3. 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  

 Уставни основ за доношење овог закона произлази из члана 68. Устава 
Републике Србије, према коме се здравствено осигурање, здравствена заштита 
и оснивање здравствених фондова уређују законом, као и из члана 97. тачка 10. 
којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује  систем у области 
здравства. Све то чини правни основ уређивања важеће законодавне материје 
чије се измене и допуне овим законом предлажу. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Разлози за доношење овог закона произлазе из потребе да се превазиђу 
проблеми у пракси примене прописа, одлука или наредаба, које доносе  
надлежни органи у складу са Законом о заштити становништва од заразних 
болести, а којима се у различитим областима одређују посебне мере за 
заштиту становништва од заразних болести, када се те мере у пракси не 
поштују.  Законом је прописано да су здравствене установе, приватна пракса, 
правна лица, предузетници, здравствени радници и грађани дужни да спроводе 
мере прописане тим законом и да поступе по решењу санитарног инспектора 
ради заштите становништва од заразних болести, у роковима, под условима и 
на начин одређен тим решењем, а предвиђене су и одговарајуће прекршајне 
санкције. Изостала је међутим, прекршајна санкција за непридржавање и 
непоштовање одлука и наредаба других надлежних органа којима се, такође, 
одређују мере за заштиту становништва од заразних болести. Осим тога, било 
је потребно подићи законски минимум, када је реч о новчаним казнама за ове 
прекршаје, имајући у виду праксу прекршајних судова која указује на склоност 
судова да често новчане казне изричу на законском минимуму. 
 

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

 Члановима 1. и 2. Предлога закона прописују се прекршајне санкције за 
непоступање правних и физичких лица по прописима, одлукама или наредбама 
које доносе  надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују 
мере за заштиту становништва од заразних болести. Поред тога, повећава се 
најнижи износ новчане казне за кршење прописа којима су одређене мере за 
заштиту становништва од заразних болести, са 30.000 на 50.000 динара.  
 Чланом 3. прописано је да овај закон ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије“, имајући у виду ненадокнадиву штету 
која би његовим неступањем на снагу даном објављивања могла да наступи по 
грађане Републике  Србије,  тј. по здравље и живот великог броја грађана, по 
здравствени систем и, последично, и по њену привреду. 

 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства 
у буџету Републике Србије. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разлози који су определили предлагача да предложи ступање на снагу 
овог закона пре осмог дана од дана објављивања, опредељујући су и за 
предлог да овај закон буде донет по хитном поступку. Недоношењем овог 
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закона по хитном поступку могла  би да наступи  ненадокнадива штета по све 
грађане Републике  Србије,  тј. по здравље и живот великог броја грађана, по 
здравствени систем и, последично, и по њену привреду. 
 

VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ ЗАКОНА НА СНАГУ ПРЕ  
ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА  

 
Како пандемија заразне болести COVID-19  и даље траје, и како су многе 

мере које су важиле у време ванредног стања, ублажене, потребно је да  се те 
мере стриктно поштују како се не би десио нови талас ширења заразе. Због 
тога је потребно да овај закон ступи на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, имајући у виду ненадокнадиву штету која би 
његовим неступањем на снагу даном објављивања могла да наступи по све 
грађане Републике  Србије,  тј. по здравље и живот великог броја грађана, по 
здравствени систем и, последично, и по њену привреду. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 
Члан 81. 

 
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај 
правно лице ако: 
 

1) не спроводи дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију утврђену у члану 
16. став 2; 

 
2) не спроводи дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију по 

епидемиолошким индикацијама у складу са овим законом (члан 17. став 3); 
 
3) утврди заразну болест из групе зооноза или угинуће животиње 

проузроковано том болешћу, а о томе одмах не извести завод, односно 
институт за јавно здравље и орган управе надлежан за послове санитарног 
надзора на територији на којој је заразна болест утврђена (члан 25. став 2); 

 
4) организује путовање у земљу у којој има обољења која представљају 

претњу по међународно јавно здравље, и не придржавају се обавеза 
утврђених у члану 30. став 1; 

 
5) привремено не уступи свој објекат на коришћење ради сузбијања заразне 

болести, односно епидемије те заразне болести у складу са чланом 31. 
став 10; 

 
6) не омогући несметано вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

у случајевима утврђеним у члану 43. овог закона; 
 
7) не спроводи пружање хигијенских услуга под условима и на начин којим се 

спречава појава и ширење заразних болести (члан 55. став 1); 
 
8) ископавање и преношење лица умрлих од заразних болести не врши под 

условима којима се спречава појава и преношење заразних болести и на 
начин утврђен овим законом (члан 56). 

 
9) НЕ ПОСТУПА ПО ПРОПИСИМА, ОДЛУКАМА ИЛИ НАРЕДБАМА КОЈЕ 

ДОНОСЕ  НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, А КОЈИМА СЕ 
ОДРЕЂУЈУ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ.   
 
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном од 30.000  50.000 до 150.000 динара. 
 
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном 
казном од 30.000  50.000 до 150.000 динара. 
 
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се физичко лице запослено 
на пословима пружања хигијенских услуга, односно на пословима ископавања и 
преношења лица умрлих од заразних болести, новчаном казном од 30.000  
50.000 до 150.000 динара. 
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Члан 85. 
 
Новчаном казном у износу од 30.000  50.000 до 150.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице ако: 
 

1) у поступку епидемиолошког испитивања не говори истину и не даје тачне и 
потпуне податке од значаја за откривање извора и начина преношења 
заразне болести, односно за откривање, спречавање и сузбијање 
епидемије те заразне болести, као и ако се по потреби не подвргне 
одређеним медицинским испитивањима (члан 19. став 6); 

 
2) се не придржава налога доктора медицине у случају када му је одређена 

обавеза превоза санитетским возилом или мера изолације и лечења, 
односно изолације, у складу са овим законом (члан 28. став 2); 

 
3) пре путовања у земљу у којој има колере, куге, великих богиња, жуте 

грознице, вирусних хеморагијских грозница (изузев хеморагијске грознице 
са бубрежним синдромом) и маларије, као и по повратку из тих земаља, не 
придржава обавеза прописаних овим законом, као и мера које природа те 
болести налаже (члан 30. став 1); 

 
4) се у складу са издатим решењем санитарног инспектора, не јавља заводу 

односно институту за јавно здравље према месту боравка ради праћења 
свог здравственог стања, односно, ако се не придржава налога изабраног 
доктора медицине (члан 30. став 3); 

 
5) се не придржава мере карантина (члан 31. став 5); 
 
6) одбије обавезну имунизацију лица одређеног узраста (члан 32. став 2); 
 
7) обавља производњу и промет хране а није обавио обавезни здравствени 

преглед и не поседује прописно оверену санитарну књижицу (члан 45. став 
5); 

 
8) не спроводи мере прописане овим законом и не поступи по решењу 

санитарног инспектора ради заштите становништва од заразних болести, у 
роковима, под условима и на начин одређен тим решењем (члан 68. став 
1); 

 
9) лице оболело од заразне болести, односно ако је носилац узрочника 

заразне болести, не даје истините податке и не придржава се одређених 
мера и упутстава здравствене установе, односно налога доктора медицине, 
нарочито у погледу спречавања преношења заразне болести (члан 69).; 

 
10) НЕ ПОСТУПА ПО ПРОПИСИМА, ОДЛУКАМА ИЛИ НАРЕДБАМА КОЈЕ 

ДОНОСЕ  НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, А КОЈИМА СЕ 
ОДРЕЂУЈУ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ.   
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА  

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  
 
    Обрађивач: Министарство здравља 
 
2. Назив прописа 
 
    Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити становништва од 
заразних болести. 
 
    Draft Law Amending the Law on the protection of the population against infectious 
diseases. 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну саржину прописа, 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума, 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума, 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима, 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима, 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
/ 
 
5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 
усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није 
потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености 
није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши 
пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се 
искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази 
из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради 
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стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. 
Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
/ 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
/ 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
/ 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради 
прописа и њихово мишљење о усклађености 
/ 
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