ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ
Члан 1.
У Закону о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) у члану 2. после тачке 11) додаје се тачка 11а),
која гласи:
„11а) државе са неповољном епидемиолошком ситуацијом су државе
захваћене епидемијом заразне болести, а које су, ради заштите од уношења
заразе на територију Републике Србије, одређене актом министра надлежног за
послове здравља, на предлог Завода;”.
После тачке 19) додаје се тачка 19а) која гласи:
„19а) личнa заштитa од инфекције је дужност сваког појединца да
предузима мере личне заштите сопственог здравља и живота у складу са
природом болести, а услед непридржавања којих може доћи до угрожавања
здравља и живота других лица од заразне болести;”.
После тачке 25. додаје се тачка 25а) која гласи:
„25а) кућна изолација је противепидемијска мера издвајања, у кућним
условима, инфицираних особа без симптома или са манифестном болешћу која
не захтева лечење у болници, током периода заразности, на начин да се спречи
или ограничи директни, односно индиректни пренос, односно могући пренос
инфективног агенса на друге особе;”.
После тачке 26. додаје се тачка 26а) која гласи:
„26а) карантин у кућним условима је мера ограничавања активности
ради праћења здравственог стања контаката, тј. здравих особа које су биле
изложене случају заразне болести током периода његове заразности, са циљем
да се спречи ширење заразне болести;”.
Члан 2.
У члану 5. тачка 5) подтачка (2) после алинеје пете додаје се алинеја
шеста, која гласи:
„- COVID-19, болест коју изазива вирус SARS-CoV-2,”.
Члан 3.
У члану 13. после става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Лица која током епидемиолошког испитивања доктор медицине
специјалиста епидемиологије означи као контакте, дужна су да се придржавају
прописаних мера и упутстава које одреди надлежни доктор медицине
специјалиста епидемиологије.”
Члан 4.
У члану 17. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
„6) превоз, изолација, кућна изолација и лечење;”.
Тачка 7) мења се и гласи:
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„7) здравствени надзор, карантин и карантин у кућним условима;”.
После тачке 10) додаје се тачка 10а), која гласи:
„10а) лична заштита од инфекције;”.
Члан 5.
Назив пододељка изнад члана 26. мења се и гласи:
„Превоз, изолација, кућна изолација и лечење”.
Члан 6.
После члана 29. додају се назив пододељка и члан 29а, који гласе:
„Кућна изолација
Члан 29a
Кућна изолација је мера којом се налаже лечење у кућним условима и
ограничава слобода кретања оболелим од заразне болести, а код којих није
утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести и лицима
оболелим од заразне болести код којих тежина болести не захтева лечење у
болничким условима, током периода заразности.
Мера кућне изолације се примењује у току епидемија заразних болести
од већег епидемиолошког значаја, у складу са законом и другим прописима.
Меру кућне изолације налаже доктор медицине специјалиста за
инфективне болести или други доктор медицине у складу са наредбом
министра, о чему обавештава епидемиолога територијално надлежног
института, односно завода за јавно здравље или друге надлежне здравствене
установе.
Ближе услове и начин одређивања мере, органе, односно службе
задужене за контролу и начин вршења контроле поштовања мере кућне
изолације прописује Влада.”
Члан 7.
У члану 31. став 6. реч: „надокнада” замењује се речима: „накнада
зараде, односно плате”, а после речи: „законом”, додају се запета и речи: „а
решење о одређивању мере карантина истовремено представља и потврду о
спречености за рад док та мера траје”.
Члан 8.
После члана 31. додају се називи изнад чланова и чл. 31а и 31б, који
гласе:
„Карантин у кућним условима
Члан 31а
Карантин у кућним условима је мера којом се ограничава слобода
кретања и налаже праћење здравственог стања здравим лицима која су била
или за која постоји сумња да су била у контакту са лицима зараженим од
заразне болести, уколико се тим лицима не одређује мера карантина из члана
31. овог закона.
Мера карантина у кућним условима се примењује у току епидемија
заразних болести од већег епидемиолошког значаја, у складу са законом и
другим прописима.
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Доктор медицине специјалиста епидемиологије надлежног завода,
односно института за јавно здравље или друге надлежне здравствене установе
одређује која лица из става 1. овог члана подлежу мери карантина у кућним
условима.
Доктор медицине специјалиста епидемиологије писмено обавештава
санитарног инспектора о лицима којима је потребно одредити меру карантина у
кућним условима, ради доношења одговарајућег решења.
Лицу којем се одређује мера карантина у кућним условима доктор
медицине специјалиста епидемиологије из става 3. овог члана даје
обавештење о трајању карантина у кућним условима, начину понашања и
другим чињеницама од значаја за спровођење те мере.
Дужина трајања карантина у кућним условима одређује се у времену
трајања максималне инкубације одређене заразне болести, почев од момента
последње изложености извору инфекције.
Мера карантина у кућним условима може се применити и према
путницима у међународном саобраћају који улазе у Републику Србију из држава
са неповољном епидемиолошком ситуацијом.
Запосленим лицима којима је одређена мера карантина у кућним
условима, за време проведено у карантину у кућним условима припада
одговарајућа накнада зараде, односно плате, у складу са законом, а решење
санитарног инспектора о одређивању мере карантина истовремено представља
и потврду о спречености за рад док та мера траје.
Ако се мера карантина у кућним условима одређује детету које није
навршило 14. годину живота или лицу које није у стању да се само стара о себи
и о заштити својих права и интереса, решење се издаје родитељу, односно
старатељу.
Родитељу, односно старатељу детета предшколског узраста или лица
које не сме да буде остављено без надзора по закону, решење санитарног
инспектора из става 10. овог члана истовремено представља и потврду о
спречености за рад док траје мера карантина у кућним условима одређена тим
решењем.
Ближе услове и начин одређивања мере, органе, односно службе
задужене за контролу и начин вршења контроле поштовања мере карантина у
кућним условима прописује Влада.
Превентивна мера ограничавања слободе кретања лицима у
колективном смештају с циљем спречавања уношења инфекције
у колектив
Члан 31б
Превентивну меру ограничавања слободе кретања лицима у
колективном смештају у циљу спречавања уношења инфекције у колектив
наређује министар у случају епидемије заразних болести од већег
епидемиолошког значаја, уколико постоје индикације.
Превентивна мера ограничивања кретања лицима у колективном
смештају с циљем спречавања уношења инфекције у колектив се може
наредити за све врсте и све објекте колективног смештаја или посебно за
колективе у којима су смештена лица у повећаном ризику од тешких форми
болести и смртног исхода услед инфекције.
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Министар, на предлог Завода, уз сагласност Комисије у наредби
одређује врсте колектива на које се мера односи, као и ближе услове и начин
њеног спровођења код корисника, односно запослених у тим колективима.
Контролу примене мере из става 1. овог члана врши санитарни
инспектор, у складу са законом.”
Члан 9.
У члану 33. став 2. мења се и гласи:
„У случају појаве епидемије заразне болести утврђене у члану 32. став 3.
овог закона или друге заразне болести, може се одредити и препоручена или
обавезна ванредна имунизација против те заразне болести за сва лица,
односно за одређене категорије лица, ако се утврди опасност од преношења те
заразне болести, као и у случају уношења у земљу одређене заразне болести, у
складу са плановима за одстрањивање и одржавање статуса искорењивања
одређених заразних болести.”
Члан 10.
После члана 46. додају се назив изнад члана и члан 46а, који гласе:
„Лична заштита од инфекције
„Члан 46а
Мере личне заштите од инфекције подразумевају такво чињење или
уздржавање од чињења које је усмерено на заштиту сопственог и туђег
здравља и живота од заразне болести, а које нарочито подразумева обавезу
коришћења личних заштитних средстава у складу са природом болести,
одређено понашање у затвореном и/или на отвореном простору, на јавним и
приватним окупљањима и друге прописане мере личне заштите којим се
спречава или сузбија ширење заразне болести.
Правна лица и предузетници који обављају делатност у објектима у
којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње и активности ради
примене мера личне заштите из става 1. овог члана, као и да одреде лице
одговорно за непосредну примену тих мера.
Мере личне заштите од инфекције из става 1. овог члана усмерене на
заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у време
проглашене епидемије, дужна су да примењују сва лица, у складу са
прописима.
Контролу спровођења мера личне заштите врши санитарна инспекција, а
у случају епидемије заразних болести од већег епидемиолошког значаја ширих
размера, поред санитарне инспекције, контролу спровођења мера личне
заштите врше и комунална инспекција и комунална милиција, у складу са овим
законом, као поверене послове.
Мере личне заштите од инфекције, врсту личних заштитних средстава,
простор, објекте и услове коришћења тих средстава, обавезе физичких и
правних лица која обављају делатност или која користе или бораве у тим
објектима, односно простору, начин вршења контроле и друга питања од
значаја за примену мера личне заштите од инфекције ради спречавања или
сузбијања ширења заразне болести, прописује Влада.
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Члан 11.
У члану 51. став 1. тачка 4) мења се и гласи:
„4) превоз, изолација, кућна изолација, карантин и карантин у кућним
условима ако постоји индикација;”.
У тачки 6) тачка се замењује тачком и запетом.
После тачке 6) додаје се тачка 7), која гласи:
„7) мере личне заштите од инфекције.”
Члан 12.
У члану 52. став 1. тачка д) тачка се замењује тачком и запетом.
Подсле тачке д) додаје се тачка ђ), која гласи:
„ђ) мере личне заштите од инфекције.”
Члан 13.
У члану 53. став 1. тачка 4) тачка се замењује тачком и запетом.
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
„5) обавезан лекарски преглед, лабораторијско испитивање или
подношење извештаја о лабораторијском испитивању приликом уласка у земљу
из одређених земаља, у складу са Међународним здравственим правилником.”
Члан 14.
После члана 53. додаје се члан 53а, који гласи:
„Члан 53а
У случају појаве пандемије или епидемије заразне болести од већег
епидемиолошког значаја, појаве нове или недовољно познате заразне болести
и у случају сумње на употребу биолошког агенса и друго, који могу да угрозе
здравље и животе људи и у којима постоји непосредна опасност за масовно
преношење заразних болести, Влада може:
а) забранити, односно ограничити улазак на територију Републике
Србије лицима која долазе из држава са неповољном епидемиолошком
ситуацијом, одредити услове за улазак и мере које је потребно применити
током боравка на територији Републике Србије, круг лица на која се одређени
услови и мере примењују, као и начин контроле спровођења, извршиоце и
средства за спровођење и тих мера;
б) одлучити о отварању привремених објеката за смештај, изолацију и
лечење оболелих од заразне болести, када постојећи капацитети здравствених
установа и објеката из члана 29. овог закона нису довољни за изолацију и
лечење лица оболелих од заразне болести, као и о обезбеђивању потребне
опреме, лекова, медицинских средстава и санитетског материјала, начину
обезбеђења медицинског и немедицинског особља, осигурању безбедности
привремених објеката и другим питањима од значаја за њихово
функционисање;
в) одлучити о упућивању оболелих од заразне болести на лечење у
иностранство у случају попуњености свих расположивих капацитета за
изолацију и лечење у Републици Србији, о тражењу помоћи од других држава и
међународних организација и о пружању помоћи другим државама захваћеним
епидемијом у обезбеђивању потребне опреме, лекова, медицинских средстава
и санитетског материјала, привременом упућивању недостајућег медицинског и
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немедицинског особља и другим питањима од значаја за заустављање
епидемије, односно пандемије и лечење и заштиту становништва од заразних
болести;
г) образовати кризни штаб и одредити друге oдгoвaрajућe мeрe за
заустављање епидемије, односно пандемије и лечење и заштиту становништва
од заразних болести, као и услове, нaчин спрoвoђeњa и извршиоце.”
Члан 15.
Члан 67. мења се и гласи:
„Члан 67.
Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране пружају
помоћ Министарству у границама својих надлежности у спровођењу мера
инспекцијског надзора, као и при спровођењу других мера прописаних овим
законом.”
Члан 16.
Члан 70. мења се и гласи:
„Члан 70.
Средства за спровођење посебних мера за заштиту становништва од
заразних болести утврђених у члану 17. став 1. овог закона, изузев за
здравствене прегледе одређених категорија запослених и других лица
утврђених у члану 45. став 1. овог закона, вакцинацију лица у међународном
саобраћају, вакцинацију препорученим и другим вакцинама на захтев
пацијената из члана 32. овог закона, образовање одређених категорија
запослених лица из члана 48. овог закона као и за личну заштиту од инфекције,
обезбеђују се у складу са законом којим се уређује област здравствене заштите
и законом којим се уређује област здравственог осигурања.
Изузетно, препоручена имунизација из члана 32. овог закона може се
финансирати из средстава буџета Републике Србије, у складу са посебним
актом Владе.”
Члан 17.
У члану 73. став 2. тачка 15) тачка се замењује тачком и запетом.
После тачке 15) додаје се тачка 16), која гласи:
„16) изда прекршајни налог.”
После става 2. додају се ст. 3–8, који гласе:
„Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а овог закона,
поред органа из става 1. овог члана, у случају проглашења епидемије од већег
епидемиолошког значаја ширих размера, као поверени посао врши и јединица
локалне самоуправе преко комуналне инспекције, а у јединицама локалне
самоуправе у којима је образована служба комуналне милиције, контролу над
применом мера из члана 46а овог закона врши и преко комуналне милиције.
У вршењу инспекцијског наздора над применом мера из члана 46а овог
закона комунални инспектор има овлашћења из прописа којима се уређује
инспекцијски надзор, а нарочито:
1) да изда прекршајног налог;
2) да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело,
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу
са законом;
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3) да обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је
тај орган надлежан.
У вршењу контроле над применом мера из члана 46а овог закона,
комунални милиционер, поред овлашћења прописаних законом којим се уређује
рад комуналне милиције, може:
1) да изда прекршајни налог;
2) да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело,
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу
са законом;
3) да обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је
тај орган надлежан.
Јединица локалне самоуправе у случају из става 3. овог члана дужна је
да обезбеди примену плана заједничког надзора комуналне инспекције и
комуналне милиције.
Јединица локалне самоуправе из става 3. овог члана дужна је да
периодично, на недељном нивоу, а по потреби и чешће, Министарству
доставља извештаје о спроведеном надзору, контролама и предузетим мерама
из заједничког надзора и контроле комуналне инспекције и комуналне милиције.
Када постоје разлози хитности због непосредног угрожавања живота и
здравља људи, односно у случајевима непоштовања прописаних мера у време
трајања епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу
окупљања људи супротно прописима, инспекцијски органи из овог члана, као и
комунални милиционер, могу усмено у складу са законом да нареде мере и
радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова утврђених,
односно поверених овим законом, а нарочито:
1) да наложе да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло
до кршења прописаних мера;
2) да забране обављање делатности у објекту, односно простору у коме
је дошло до кршења мере док надлежни орган не предузме прописане мере, а
најдуже на 72 сата.”
Члан 18.
После члана 75. додаје се члан 75а, који гласи:
„Члан 75а
У случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја
ширих размера спроводи се хитан заједнички инспекцијски надзор.”
Члан 19.
У члану 85. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:
„3а) се на граничном прелазу не пријаве надлежној здравственој
служби, односно органима надлежним за контролу прелажења државне
границе, као и ако се у месту боравка не јаве надлежном заводу, односно
институту за јавно здравље (члан 30. став 3)”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„4) се у складу са издатим решењем санитарног инспектора, у року од
24 сата не јави заводу, односно институту за јавно здравље према месту
боравка ради праћења свог здравственог стања (члан 30. став 7);”.
После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
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„5а) одбије или се не придржава карантина у кућним условима који је
одређен у складу са чланом 31а овог закона;”.
Члан 20.
После члана 85. додaje се члан 85а, који гласи:
„Члан 85а
Новчаном казном у износу од 300.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне
заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну
примену тих мера (члан 46а став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 150.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 50.000 динара.
Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се за прекршај лице
одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди
непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).
Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције
усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време
проглашене епидемије (члан 46а став 3).”
Члан 21.
Прописи и општи акти донети до ступања на снагу овог закона ради
спречавања и сузбијања заразне болести из члана 2. овог закона остају на
снази, у делу који није у супротности са одредбама овог закона, до доношења
прописа и општих аката у складу са овим законом.
Члан 22.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона произлази из члана 107. став 1.
Устава којим се гарантује здравствена заштита на основу које свако има право
на заштиту свог физичког и психичког здравља и члана 68, према коме се
здравствено осигурање, здравствена заштита и оснивање здравствених
фондова уређују законом. Све то предметно чини правни основ усвајања
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 наредба коју доносу надлежни
органи у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести,
којима се одређују мере за заштиту становништва од заразних болести, као и
санкције 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 овим
законом и поступе по решењу санитарног инспектора ради заштите
становништва од заразних болести, у роковима, под условима и на начин
одређен тим решењем, и предвиђене су одговарајуће прекршајне санкције.
Изостала је међутим, прекршајна санкција за непридржавање 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 веома често
новчане казне изричу на законском минимуму.
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
У члану 1. Предлога закона додају се нови изрази, са њиховим значењем
(државе са неповољном епидемиолошком ситуацијом, лична заштита од
инфекције, кућна изолација и карантин у кућним условима), у складу са
потребама у новонасталој ситуацији.
У члану 2. додаје се COVID-19, болест коју изазива вирус SARS-CoV-2,
код категорије „остале болести“, над којима се спроводи епидемиолошки
надзор.
У члану 3. дефинисано је да се у члану 13. додаје став 4. који дефинише
да су и лица која су од стране доктора медицине специјалисте епидемиолога
означена као контакти, дужна да поступају у складу са мерама за заштиту
становништва од заразних болести.
У члану 4. дефинисано је да се као посебне мере за заштиту
становништва од заразних болести, додају кућна изолација, карантин у кућним
условима и лична заштита од инфекције.
Чланом 5. дефинише се да се у називу изнад члана 26. додаје и кућна
изолација.
Чланом 6. дефинише се да се после члана 29. додаје назив изнад члана
и члан 29а са поднасловом Кућна изолација, који дефинише појам кућне
изолације; њену примену; ко је и на који начин налаже, као и да ближе услове,
начин одређивања мере, органе, односно службе задужене за контролу и начин
вршења контроле поштовања мере прописује Влада.
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Чланом 7. дефинише се да се у члану 31. став 6. реч: „надокнада”
замењује се речима: „накнада зараде, односно плате”, а после речи: „законом”,
додају се запета и речи: „а решење о одређивању мере карантина истовремено
представља и потврду о спречености за рад док та мера траје”.
Чланом 8. дефинише се да се после члана 31. додаје назив изнад
чланова и чл. 31а и 31б Карантин у кућним условима, који дефинише појам
карантина у кућним условима; његову примену; ко га и на који начин налаже;
дужину трајања; регулисања накнаде запосленим лицима којима је изречена
наведена мера; коме се уручује решење за случај да се мера изриче детету
млађем од 14 године, или лицу које није у стању да стара само о себи, као и ко
врши контролу поштовања наведене мере. Чланом 31б дефинише се
превентивна мера ограничавања слободе кретања лицима у колективном
смештају у циљу спречавања уношења инфекције у колектив, коју наређује
министра у случају епидемије, који прописује и ближе услове и начин
спровођења у свим или појединим категоријама колективног смештаја, као и да
контролу примене мере врше санитарни инспектори.
Чланом 9. мења се став 2. члана 33. који дефинише да се у случају
појаве епидемије заразне болести утврђене у члану 32. став 3. овог закона или
друге заразне болести од већег епидемиолошког значаја, може се одредити и
препоручена ванредна имунизација против те заразне болести за сва лица,
односно препоручена или обавезна имунизација за одређене категорије лица,
ако се утврди опасност од преношења те заразне болести, као и у случају
уношења у земљу одређене заразне болести, у складу са плановима за
одстрањивање и одржавање статуса искорењивања одређених заразних
болести.
Чланом 10. дефинише се да се после члана 46. додаје се члан 46а са
поднасловом „лична заштита од инфекције”, који дефинише појам личне
заштите од инфекције; дужности правних лица и предузетника ради
предузимања радњи и активности, ради примене наведених мера; ко врши
контролу над спровођењем; као и да све везано за наведено прописује Влада.
Чланом 11. дефинише се да се у члану 51. код мера које се спроводе у
случају ванредне ситуације, додају кућна изолација и карантин у кућним
условима и додаје се мера личне заштите од инфекције.
Чланом 12. дефинише се да министар може наредити и меру личне
заштите од инфекције.
Чланом 13. дефинише се да се у члану 53. додаје и тачка која
дефинише обавезан лекарски преглед, лабораторијско испитивање или
подношење извештаја о лабораторијском испитивању приликом уласка у земљу
из одређених земаља, у складу са међународним здравственим правилником.
Чланом 14. дефинише се да се после члана 53. додаје члан 53а, који
дефинише које мере може предузети Влада у случају појаве пандемије или
епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, појаве нове или
недовољно познате заразне болести и у случају сумње на употребу биолошког
агенса и друго, који могу да угрозе здравље и животе људи и у којима постоји
непосредна опасност за масовно преношење заразних болести.
Чланом 15. дефинише се да се члан 67. мења и прописује да
Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране пружају помоћ
Министарству у границама својих надлежности у спровођењу мера
инспекцијског надзора као и при спровођењу других мера прописаних овим
законом.
Чланом 16. дефинише се да се члану 70. додаје став 2. који прописује да
изузетно, Влада може одлучити да се препоручена имунизација из члана 32.
овог закона финансира из средстава буџета Републике Србије.
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Чланом 17. дефинише се да у члану 73. став 2. додаје тачка 15. која
прописује да санитарни инспектор у вршењу инспекцијског надзора може
издати и прекршајни налог. Такође се после става 2. додају нови ст. 3-7. који
прописују да за случај проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја
ширих размера, као поверени посао врши и јединица локалне самоуправе
преко комуналне инспекције, а у јединицама локалне самоуправе у којима је
образована служба комуналне милиције, контролу над применом мера из члана
46а овог закона, као поверени посао јединица локалне самоуправе, врши и
комунална милиција.
Чланом 18. дефинише се да се после члана 75. додаје се члан 75а, који
дефинише да за случај проглашења епидемије од већег епидемиолошког
значаја ширих размера спроводи хитан заједнички инспекцијски надзор.
Чланом 19. дефинише се да се у члану 85. који прописује новчане казне
за физичка лица, после тачке 5) додаје тачка 6) која прописује да ће се
прописаним казнама казнити и лице које одбије или се не придржава карантина
у кућним условима.
Чланом 20. дефинише се да се после члана 85. додаје члан 85а, којим се
прописују 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.
Чланом 21. прописано је да прописи и општи акти донети до ступања на
снагу овог закона, остају на снази у делу који није у супротности са одредбама
овог закона до доношења прописа и општих аката у складу са овим законом.
Чланом 22. прописано је да овај закон ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства
у буџету Републике Србије. Уколико буде потребно средства ће бити
обезбеђена у оквиру лимита финансијских планова Министарства здравља у
других актера који учествују у његовом спровођењу, укључујући и организације
за обавезно социјално осигурање.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Како пандемија заразне болести COVID-19 и даље траје, потребно је да
се мере заштите стриктно поштују како би се спречио талас ширења заразе, а
недоношењем закона по хитном поступку могле би да наступе штетне
последице по живот и здравље људи, безбедност земље и рад органа и
организација.
VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”
Потребно је да закон ступи на снагу пре осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, како би се у што
краћем року спречио талас ширења заразе и штетне последице по живот и
здравље људи, безбедност земље и рад органа и организација.
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО
ДОПУЊУЈУ
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) заразна болест је болест изазвана специфичним узрочним агенсом која
настаје као последица преноса агенса или његових токсичних продуката са
заражене особе или другог резервоара на осетљивог домаћина, било директно
са особе на особу или индиректно преко загађене хране, воде, предмета опште
употребе, прелазног домаћина, вектора или неживе средине, те разменом
течности која је контаминирана узрочником заразе;
2) узрочник заразне болести је патогени микроорганизам, његов токсични
продукт или прион;
3) контакт је особа која је била изложена случају заразне болести или
животињи или загађеној животној средини на такав начин да је постојала
могућност заражавања;
4) резервоар инфекције је свака особа, животиња, инсект или други зглавкар,
биљка, земљиште, вода или супстанца, као и њихова комбинација, у којој
узрочник заразне болести нормално живи и размножава се, од кога му
примарно зависи преживљавање, и где се размножава на такав начин да се
може пренети на осетљиву особу;
5) извор инфекције је особа, животиња, ствар или супстанца са које се узрочник
преноси на осетљиву особу;
6) носилац узрочника заразне болести је особа или животиња која носи
узрочнике заразне болести, а нема присутне симптоме и знаке болести и
представља резервоар инфекције;
7) епидемија заразне болести је oбoлевање oд зaрaзнe бoлeсти нeуoбичajeно
пo брojу случajeвa, врeмeну, мeсту и зaхвaћeнoј популацији или нeуoбичajeнo
пoвeћaњe брoja oбoлелих са кoмпликaциjaмa или смртним исхoдoм, кao и
пojaва два или вишe мeђусoбнo пoвeзaних случајева зaрaзнe бoлeсти кoja сe
никaдa или вишe гoдинa није пojaвљивaлa нa jeднoм пoдручjу или пojaвa вeћeг
брoja oбoљења чиjи je узрoчник нeпoзнaт, a прaти их фeбрилнo стaњe;
8) епидемија од већег епидемиолошког значаја означава појаву тешких
клиничких облика заразних болести и/или смрти од заразне болести, при чему
постоји опасност од настанка тежих економских и друштвених последица,
прекограничног преношења болести, као и поновна појава случајева
одстрањене или искорењене заразне болести;
9) пандемија заразне болести је оболевање од заразне болести која прелази
државне границе и шири се на већи део света или свет у целини, угрожавајући
људе у свим захваћеним подручјима;
10) зaрaжeним пoдручjeм смaтрa сe пoдручje нa кojeм пoстojи jeдaн или вишe
извoрa зaрaзe и нa кoме пoстoje услови зa нaстaнaк и ширeњe зaрaзe;
11) угрoжeним пoдручjeм смaтрa сe пoдручje нa кoje сe мoжe прeнeти зaрaзнa
бoлeст сa зaрaжeнoг пoдручja и нa кoме пoстoje услови зa ширeњe зaрaзe;
11А) ДРЖАВЕ СА НЕПОВОЉНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ СУ
ДРЖАВЕ ЗАХВАЋЕНЕ ЕПИДЕМИЈОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, А КОЈЕ СУ, РАДИ
ЗАШТИТЕ ОД УНОШЕЊА ЗАРАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ОДРЕЂЕНЕ АКТОМ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА, НА
ПРЕДЛОГ ЗАВОДА;
12) eпидемиолошки надзор представља стално систематско прикупљање
података о заразним болестима, инфекцијама удруженим са здравственом
заштитом, антимикробном резистенцијом, факторима који доприносе њиховом
настанку и преношењу, ефектима мера за њихово спречавање и сузбијање,
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обраду, анализу и тумачење прикупљених података, као и упућивање повратне
информације учесницима у прикупљању података, информисање стручне и
друге јавности а у циљу спречавања појаве, као и сузбијања заразних болести,
инфекција удружених са здравственом заштитом и антимикробне резистенције;
13) епидемиолошко испитивање заразних болести је прикупљање и анализа
података о факторима који су допринели настанку утврђене заразне болести;
14) епидемиолошко истраживање је примена епидемиолошких метода у циљу
утврђивања околности које су довеле до појаве епидемије заразне болести,
откривања резервоара, извора и путева преношења, као и ризика за даље
ширење епидемије у популацији;
15) истраживање епидемије је епидемиолошки рад у циљу разјашњавања и
сузбијања епидемије;
16) тражење контаката је мера која се спроводи како би се нашле особе које су
у ризику од развијања болести или су већ развиле болест;
17) здравствени надзор означава здравствене прегледе и епидемиолошко
испитивање лица која су била у контакту са оболелом особом и/или
клицоношом од заразне болести, или су боравила у жаришту заразне болести;
18) спречавање појаве заразне болести јесте скуп мера које се стално спроводе
у циљу предупређивања појаве инфекције или заразне болести;
19) сузбијање заразне болести јесте скуп мера које се спроводе против већ
присутне заразне болести, у циљу смањења њене учесталости;
„19А) ЛИЧНA ЗАШТИТA ОД ИНФЕКЦИЈЕ JE ОБАВЕЗА СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА
ДА ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ СОПСТВЕНОГ ЗДРАВЉА И
ЖИВОТА У СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ БОЛЕСТИ, А УСЛЕД НЕПРИДРЖАВАЊА
КОЈИХ МОЖЕ ДОЋИ ДО УГРОЖАВАЊА ЗДРАВЉА И ЖИВОТА ДРУГИХ ЛИЦА
ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ,”
20) систем раног узбуњивања је свеобухватан систем надзора над заразним
болестима и одговарајућим синдромима инфективне етиологије у циљу брзог
откривања новооболелих, упозоравања и предузимања хитних мера под
условима дефинисаним Међународним здравственим правилником;
21) имунизација је превентивна мера заштите особа од заразних болести
давањем вакцина и/или имуноглобулина хуманог порекла, имунобиолошких
препарата који садрже специфична антитела и моноклонских антитела;
22) хемиопрофилакса је давање лекова здравим особама у циљу спречавања
настанка заразне болести;
23) одстрањивање (елиминација) одређене заразне болести јесте одсуство
клинички испољене болести на одређеној територији у условима постојања
агенса, уз спровођење надзора ради откривања уноса те заразне болести из
других земаља и мера ради спречавања њеног преношења;
24) искорењивање (ерадикација) одређене заразне болести је потпуно одсуство
болести и проузроковача те болести на одређеној територији уз спровођење
надзора ради откривања уноса из других земаља;
25) изолација је противепидемијска мера издвaјања, током периода заразности,
инфицираних особа на таква места и под таквим условима да се спречи или
ограничи директни, односно индиректни пренос инфективног агенса с
инфицираних особа на особе које су осетљиве или могу да пренесу агенс
другима;
„25А) КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА ЈЕ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКА МЕРА ИЗДВАЈАЊА, У
КУЋНИМ УСЛОВИМА, ИНФИЦИРАНИХ ОСОБА БЕЗ СИМПТОМА ИЛИ СА
МАНИФЕСТНОМ БОЛЕШЋУ КОЈА НЕ ЗАХТЕВА ЛЕЧЕЊЕ У БОЛНИЦИ, ТОКОМ
ПЕРИОДА ЗАРАЗНОСТИ, НА НАЧИН ДА СЕ СПРЕЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ
ДИРЕКТНИ, ОДНОСНО ИНДИРЕКТНИ ПРЕНОС, ОДНОСНО МОГУЋИ ПРЕНОС
ИНФЕКТИВНОГ АГЕНСА НА ДРУГЕ ОСОБЕ”
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26) карантин је мера ограничавања активности „контаката”, тј. здравих особа и
животиња које су биле изложене случају заразне болести током периода
његове заразности, са циљем да се спречи ширење заразне болести;
26А) КАРАНТИН У КУЋНИМ УСЛОВИМА ЈЕ МЕРА ОГРАНИЧАВАЊА
АКТИВНОСТИ РАДИ ПРАЋЕЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА „КОНТАКАТА”, ТЈ.
ЗДРАВИХ ОСОБА КОЈЕ СУ БИЛЕ ИЗЛОЖЕНЕ СЛУЧАЈУ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
ТОКОМ ПЕРИОДА ЊЕГОВЕ ЗАРАЗНОСТИ, СА ЦИЉЕМ ДА СЕ СПРЕЧИ
ШИРЕЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ,
27) дезинфекција у ширем смислу представља скуп поступака којима се
ефикасно уклањају, онеспособљавају или уништавају микроорганизми у тој
мери да нису способни да изазову инфекцију. Дезинфекција у ужем смислу
представља смањење броја микроорганизама испод инфективне дозе, односно
уништавање или ослабљивање патогених микроорганизама;
28) дезинсекција је скуп мера за уништавање инсеката и других зглавкара који
могу да преносе узрочнике заразне болести;
29) дератизација је скуп мера за уништавање глодара који могу да преносе
узрочнике заразне болести;
30) ванредна ситуација, односно догађај је стање када су ризици и претње или
последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по
становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и
интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или
отклонити редовним деловањем, па је неопходно применити посебне мере;
31) здравствено образовање је процес помоћу кога се појединци и групе људи
уче да се понашају на начин усмерен ка унапређењу, одржавању и
успостављању здравља;
32) јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и
други облици организовања који обављају делатности, односно послове којима
се обезбеђује остваривање права грађана у области образовања, науке,
културе, јавног информисања, ПТТ саобраћаја и сл.;
33) јавно здравствена мера је одлука или активност која има за циљ
спречавање, праћење или сузбијање озбиљних ризика по јавно здравље или
ублажавање њиховог утицаја на јавно здравље;
34) озбиљна прекогранична претња здрављу је по живот опасна или на други
начин озбиљна опасност по здравље биолошког, хемијског, еколошког или
непознатог порекла која се шири или подразумева значајан ризик од
прекограничног ширења и која може захтевати координирано међународно
реаговање како би се осигурао висок ниво заштите здравља становништва;
35) референтна лабораторија је лабораторија која обавља послове
здравствене заштите од општег интереса утврђене законом, и то:
дијагностиковање, потврђивање и типизацију узрочника заразних обољења, у
складу са својим предвиђеним активностима, a део је националне мреже за
јавно здравље, успостављене ради лабораторијске подршке систему
епидемиолошког надзора, упозоравања и одговора на националном нивоу (у
складу са документом WHO /CDS/CR/LAB/2004);
36) болничка инфекција (инфекција повезана са здравственом заштитом) је
инфекција пацијента или особља у здравственој установи, приватној пракси и
социјалној установи у којој се обавља и здравствена делатност, настала у вези
са излагањем здравственим процедурама, лечењем или другим поступцима, а
као резултат реакције организма на присуство узрочника заразне болести, а
која није била присутна нити је пацијент био у инкубацији приликом пријема;
37) дефиниција случаја је скуп договорених дијагностичких критеријума
(клинички, лабораторијски и/или епидемиолошки) који морају бити испуњени да
би се нека особа означила сумњивим, вероватним или потврђеним случајем
одређене заразне болести у одређеној популацији;
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38) предмети опште употребе су посуђе, прибор, уређаји, амбалажа и други
предмети који долазе у контакт са храном, дечје играчке, као и предмети
намењени деци и одојчади, козметички производи, козметички производи са
посебном наменом или амбалажа за паковање тих производа, предмети који у
непосредној употреби долазе у непосредан контакт са кожом или слузокожом,
предмети за украшавање лица и тела, за пирсинг и имитације накита;
39) санитарно-технички и хигијенски услови су услови које треба да испуне
објекти (просторије, постројења, уређаји, намештај, опрема и прибор), наменска
превозна средства са циљем заштите здравља становништва у складу са
законом;
40) санитарни надзор је инспекцијски надзор који спроводи санитарни
инспектор у складу са законом;
41) брод је морски брод или брод регистрован за пловидбу на унутрашњим
водама на међународном путовању.
Изрази употребљени у овом закону у граматичком мушком роду, подразумевају
природни мушки и женски род лица на које се односе.
Члан 5.
На основу критеријума из члана 4. став 1. овог закона, заразне болести по
категоријама и посебна здравствена питања над којима се спроводи
епидемиолошки надзор и против којих се примењују мере спречавања и
сузбијања заразних болести су:
1) Бoлeсти кoje сe мoгу спрeчити имунизaциjoм
(1) Дифтeриja (Diphtheria),
(2) Инфeкциje узрoкoвaнe хeмoфилусoм инфлуeнцe групe Б (Haemophilus
influenzae B cut causa morborum),
(3) Инфлуeнцa/Грип укључуjући инфлуeнцу A(Х1Н1) (Influenzae/Influenzae A
(H1N1),
(4) Moрбили/Maлe бoгињe (Morbilli),
(5) Пaрoтитис/Зaушкe (Parotitis),
(6) Пeртусис/Вeлики кaшaљ (Pertussis),
(7) Пoлиoмиjeлитис/Дeчja пaрaлизa (Poliomyelitis anterior acuta),
(8) Рубeлa/Црвeнкa (Rubella),
(9) Вaриoлa вeрa/Вeликe бoгињe (Variola vera),
(10) Teтaнус (Tetanus);
2) Пoлнo прeнoсивe бoлeсти
(1) Инфeкциje хлaмидиjoм (Infectio chlamydiasis),
(2) Гoнoкoкнe инфeкциje (Infectio gonococcica),
(3) Инфeкциja узрoкoвaнa вирусoм хумaнe имунoдeфициjeнциje (ХИВ-oм),
(4) Сифилис (Syphillis);
3) Вирусни хeпaтитиси
(1) Хeпaтитис A (Hepatitis A),
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(2) Хeпaтитис Б (Hepatitis B),
(3) Хeпaтитис Ц (Hepatitis C);
4) Бoлeсти кoje сe прeнoсe хрaнoм и вoдoм и бoлeсти узрoкoвaнe oкружeњeм
(живoтнoм срeдинoм)
(1) Aнтрaкс (Anthrax),
(2) Бoтулизaм (Botulismus),
(3) Кaмпилoбaктeриoзa (Campylobacteriosis),
(4) Криптoспoридиoзa ( Cryptosporidiosis),
(5) Лaмблиaзa (Ђардиоза) (Labliasis),
(6) Инфeкциja узрoкoвaнa eнтeрoхeмoрaгиjскoм E. Кoли (Infectio intestinalis per
E. Coli enterohaemorrhagicam),
(7) Лeптoспирoзa (Leptospirosis),
(8) Листeриoзa (Listeriosis),
(9) Сaлмoнeлoзa (Salmonellosis),
(10) Шигeлoзa (Shigellosis),
(11) Toксoплaзмoзa (Toxoplasmosis),
(12) Трихинелоза (Trichinelosis),
(13) Јерсиниоза (Yersinosis);
5) Oстaлe бoлeсти
(1) Бoлeсти кoje сe прeнoсe нeкoнвeнциoнaлним узрoчницимa
– Зaрaзнe спoнгиoфoрмнe eнцeфaлoпaтиje, вaриjaнтa Кројцфeлдт-Jaкoбсoвe
бoлeсти,
(2) Бoлeсти кoje сe прeнoсe вaздухoм
– Лeгиoнeлoзa (Legionellosis)
– Meнингoкoкнa бoлeст (инвaзивнa бoлeст) (Morbus Meningococcica)
– Пнeумoкoкнe инфeкциje (инвaзивнa бoлeст) (Infectio Pneumococcal)
– Tубeркулoзa (Tuberculosis)
– Teжaк aкутни рeспирaтoрни синдрoм (СAРС) (SARS),
- COVID-19, БОЛЕСТ КОЈУ ИЗАЗИВА ВИРУС SARS-CoV-2
(3) Зooнoзe – oсим oних нaвeдeних у (4)
– Бруцeлoзa (Brucellosis)
– Eхинoкoкoзa (Echinococcosis)
– Бeснилo (Rabies)
– Q грoзницa (Q-febris)
– Tулaрeмиja (Tularaemia)
– Aвиjaрнa инфлуeнцa кoд људи (Avian influenzae)
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– Инфeкциja узрoкoвaнa вирусoм Зaпaднoг Нилa (Febris West Nile)
– Хеморагијска грозница са бубрежним синдромом (Febris haemorrhagica cum
syndroma renali),
(4) Oзбиљнe увeзeнe бoлeсти
– Кoлeрa (Cholera)
– Maлaриja (Malaria)
– Кугa (Pestis)
– Вируснe хeмoрaгичнe грoзницe (Viral haemorrhagic fevers),
(5) Бoлeсти кoje сe прeнoсe вeктoримa
– Крпeљски eнцeфaлитис (Encephalitis viralis ixodibus);
6) Пoсeбнa здрaвствeнa питaњa
(1) Болничке инфекције (инфекције повезане са здравственом заштитом),
(2) Aнтимикрoбнa рeзистeнциja.
Члaн 13.
Свaко прaвно лице, предузетник и физичко лице дужни су да пoступе у
складу са мeрaмa зa зaштиту становништва oд зaрaзних бoлeсти oдрeђeним
oвим зaкoнoм и да омогуће несметано обављање надзора и предузимање
прописаних мера нaдлeжнoм дoктoру мeдицинe oднoснo дoктoру мeдицинe
спeциjaлисти eпидeмиoлoгиje и нaдлeжнoм сaнитaрнoм инспeктoру.
Лица oбoлeла oд зaрaзних бoлeсти имajу прaвo и oбавeзу да се лeче и
придржaвaју прoписaних мeрa и упутставa здравствених установа и приватне
праксе.
Лица кojа стaлнo или пoврeмeнo излучуjу узрочнике зaрaзнe бoлeсти,
oбавeзна су да се придржaвaју прoписaних мeрa и упутставa кoje oдрeди
нaдлeжни дoктoр мeдицинe, oднoснo дoктoр мeдицинe спeциjaлиста
eпидeмиoлoгиje.
ЛИЦА КОЈА ТОКОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ИСПИТИВАЊА ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ОЗНАЧИ КАО „КОНТАКТЕ”,
ДУЖНА СУ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ ПРОПИСАНИХ МЕРА И УПУТСТАВА КОЈЕ
ОДРЕДИ
НАДЛЕЖНИ
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СПЕЦИЈАЛИСТА
ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ.
Члан 17.
Посебне мере за заштиту становништва од заразних болести су:
1) рано откривање извора, резервоара и путева преношења заразе;
2) епидемиолошко испитивање и истраживање;
3) лабораторијско испитивање ради утврђивања узрочника заразних болести;
4) постављање дијагнозе заразне болести;
5) пријављивање;
6) ПРЕВОЗ, ИЗОЛАЦИЈА, КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ;
7) ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР, КАРАНТИН И КАРАНТИН У КУЋНИМ УСЛОВИМА;
8) имунизација и хемиопрофилакса;
9) дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошким
индикацијама;
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10) здравствени прегледи одређених категорија запослених лица у објектима
под санитарним надзором, као и одређених категорија становништва ради
утврђивања носилаштва узрочника заразних болести;
10А. ЛИЧНА ЗАШТИТА ОД ИНФЕКЦИЈЕ;
11) здравствено васпитање и образовање одређених категорија запослених
лица;
12) инфoрмисaњe здрaвствeних рaдникa и становништва.
Посебне мере из става 1. овог члана организују и непосредно спроводе
здравствене установе, приватна пракса и правна лица која обављају
здравствену делатност, здравствени радници и органи државне управе.
Меру дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама
утврђену у ставу 1. тачка 9) овог члана, осим у здравственим установама,
школама, предшколским установама и другим објектима у којима бораве деца,
омладина и стара лица, спроводе и друга правна лица и предузетници, у складу
са законом.
ПРЕВОЗ, ИЗОЛАЦИЈА, КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ
Члан 26.
КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА
Члан 29а
КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА ЈЕ МЕРА КОЈОМ СЕ НАЛАЖЕ ЛЕЧЕЊЕ У КУЋНИМ
УСЛОВИМА И ОГРАНИЧАВА СЛОБОДА КРЕТАЊА ОБОЛЕЛИМ ОД ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ, А КОД КОЈИХ НИЈЕ УТВРЂЕНО ПРИСУСТВО НИЈЕДНОГ
СИМПТОМА ИЛИ ЗНАКА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И ЛИЦИМА ОБОЛЕЛИМ ОД
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОД КОЈИХ ТЕЖИНА БОЛЕСТИ НЕ ЗАХТЕВА ЛЕЧЕЊЕ
У БОЛНИЧКИМ УСЛОВИМА, ТОКОМ ПЕРИОДА ЗАРАЗНОСТИ.
МЕРА КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ТОКУ ЕПИДЕМИЈА
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ОД ВЕЋЕГ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА, У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА.
МЕРУ
КУЋНЕ
ИЗОЛАЦИЈЕ
НАЛАЖЕ
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ, ИЛИ ДРУГИ ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ У СКЛАДУ СА НАРЕДБОМ МИНИСТРА, О ЧЕМУ ОБАВЕШТАВА
ТЕРИТОРИЈАЛНО НАДЛЕЖНОГ ЕПИДЕМИОЛОГА ИНСТИТУТА, ОДНОСНО
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ИЛИ ДОМА ЗДРАВЉА.
БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА МЕРЕ, ОРГАНЕ, ОДНОСНО
СЛУЖБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА КОНТРОЛУ И НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ
ПОШТОВАЊА МЕРЕ КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА.
Члан 31.
Карантин је мера којом се ограничава слобода кретања и утврђују
обавезни здравствени прегледи здравим лицима која су била или за која
постоји сумња да су била у контакту са лицима оболелим од заразних болести
или са лицем за које постоји сумња да је оболело од заразне болести наведене
у члану 27. овог закона, током периода заразности.
Мера карантина спроводи се и у случају појаве друге заразне болести за
коју министар, у сарадњи са Комисијом, утврди да представља опасност по
здравље становништва Републике Србије.
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Доктор медицине специјалиста епидемиологије надлежног завода,
односно института за јавно здравље одређује која лица подлежу обавези
стављања у карантин.
Лицима којима се одређује мера карантина, уручује се решење
санитарног инспектора. Дужина трајања мере утврђене у ставу 1. овог члана
одређује се у времену трајања максималне инкубације одређене заразне
болести.
Лица којима се одређује мера карантина морају се придржавати мера
наложених решењем, под претњом принудног стављања у карантин.
Запосленим лицима којима се одређује мера карантина, за време
проведено у карантину припада одговарајућа надокнада, НАКНАДА ЗАРАДЕ,
ОДНОСНО ПЛАТЕ у складу са законом., А РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ МЕРЕ
КАРАНТИНА ИСТОВРЕМЕНО ПРЕДСТАВЉА И ПОТВРДУ О СПРЕЧЕНОСТИ
ЗА РАД ДОК ТА МЕРА ТРАЈЕ.
Организовање и спровођење мере карантина из ст. 1. и 2. овог члана,
наређује министар.
Мера карантина спроводи се у објектима који испуњавају услове
прописане за спровођење те мере.
Објекти који испуњавају услове из става 8. овог члана, одређују се актом
Владе, на предлог министра.
Власници објеката одређених за карантин дужни су да објекат уступе на
привремено коришћење, на основу акта Владе, а на предлог Министарства, и
за то им припада одговарајућа надокнада.
Здравствени надзор над лицима у карантину врши надлжени завод
односно институт за јавно здравље, као и медицински тим који борави у
карантину, а обезбеђење обавља орган управе за унутрашње послове.
Накнада за рад особљу у карантину одређује се у складу са законом.
Министар ближе прописује услове и начин спровођења мера карантина,
дужину трајања, као и услове које морају испуњавати објекти за ту намену.
КАРАНТИН У КУЋНИМ УСЛОВИМА
Члан 31а.
КАРАНТИН У КУЋНИМ УСЛОВИМА ЈЕ МЕРА КОЈОМ СЕ ОГРАНИЧАВА
СЛОБОДА КРЕТАЊА И НАЛАЖЕ ПРАЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА
ЗДРАВИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ БИЛА ИЛИ ЗА КОЈА ПОСТОЈИ СУМЊА ДА СУ
БИЛА У КОНТАКТУ СА ЛИЦИМА ЗАРАЖЕНИМ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ,
УКОЛИКО СЕ ТИМ ЛИЦИМА НЕ ОДРЕЂУЈЕ МЕРА КАРАНТИНА ИЗ ЧЛАНА 31.
ОВОГ ЗАКОНА.
МЕРА КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ТОКУ
ЕПИДЕМИЈА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ОД ВЕЋЕГ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА,
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСИМА.
ДОКТОР
МЕДИЦИНЕ
СПЕЦИЈАЛИСТА
ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ
НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА, ОДНОСНО ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ИЛИ
ДОМА ЗДРАВЉА ОДРЕЂУЈЕ КОЈА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
ПОДЛЕЖУ МЕРИ КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА.
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ПИСМЕНО
ОБАВЕШТАВА САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА О ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНО ОДРЕДИТИ МЕРУ КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА, РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА.
ЛИЦУ КОЈЕМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ МЕРА КАРАНТИНА У КУЋНИМ
УСЛОВИМА ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ИЗ
СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ТРАЈАЊУ КАРАНТИНА У
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КУЋНИМ УСЛОВИМА, НАЧИНУ ПОНАШАЊА И ДРУГИМ ЧИЊЕНИЦАМА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТЕ МЕРЕ.
ДУЖИНА ТРАЈАЊА КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА ОДРЕЂУЈЕ
СЕ У ВРЕМЕНУ ТРАЈАЊА МАКСИМАЛНЕ ИНКУБАЦИЈЕ ОДРЕЂЕНЕ ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ, ПОЧЕВ ОД МОМЕНТА ПОСЛЕДЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ИЗВОРУ
ИНФЕКЦИЈЕ.
МЕРА КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА МОЖЕ СЕ ПРИМЕНИТИ И
ПРЕМА ПУТНИЦИМА У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ КОЈИ УЛАЗЕ У
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ИЗ ДРЖАВА СА НЕПОВОЉНОМ ЕПИДЕМИОЛОШКОМ
СИТУАЦИЈОМ.
ЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ОДРЕЂЕНА МЕРА КАРАНТИНА У
КУЋНИМ УСЛОВИМА, ЗА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У КАРАНТИНУ У КУЋНИМ
УСЛОВИМА ПРИПАДА ОДГОВАРАЈУЋА НАКНАДА ЗАРАДЕ, ОДНОСНО
ПЛАТЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, A РЕШЕЊЕ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА О
ОДРЕЂИВАЊУ МЕРЕ КАРАНТИНА ИСТОВРЕМЕНО ПРЕДСТАВЉА И
ПОТВРДУ О СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ДОК ТА МЕРА ТРАЈЕ.
АКО СЕ МЕРА КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА ОДРЕЂУЈЕ ДЕТЕТУ
КОЈЕ НИЈЕ НАВРШИЛО 14. ГОДИНУ ЖИВОТА ИЛИ ЛИЦУ КОЈЕ НИЈЕ У
СТАЊУ ДА СЕ САМО СТАРА О СЕБИ И О ЗАШТИТИ СВОЈИХ ПРАВА И
ИНТЕРЕСА, РЕШЕЊЕ СЕ ИЗДАЈЕ РОДИТЕЉУ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉУ.
РОДИТЕЉУ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉУ ДЕТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА ИЛИ ЛИЦА КОЈЕ НЕ СМЕ ДА БУДЕ ОСТАВЉЕНО БЕЗ НАДЗОРА ПО
ЗАКОНУ, РЕШЕЊЕ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА ИЗ СТАВА 10. ОВОГ ЧЛАНА
ИСТОВРЕМЕНО ПРЕДСТАВЉА И ПОТВРДУ О СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ДОК
ТРАЈЕ МЕРА КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА ОДРЕЂЕНА ТИМ
РЕШЕЊЕМ.
БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА МЕРЕ, ОРГАНЕ, ОДНОСНО
СЛУЖБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА КОНТРОЛУ И НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ
ПОШТОВАЊА МЕРЕ КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА ПРОПИСУЈЕ
ВЛАДА.
ПРЕВЕНТИВНА МЕРА ОГРАНИЧАВАЊА СЛОБОДЕ КРЕТАЊА ЛИЦИМА У
КОЛЕКТИВНОМ СМЕШТАЈУ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА УНОШЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ
У КОЛЕКТИВ
ЧЛАН 31Б.
ПРЕВЕНТИВНУ МЕРУ ОГРАНИЧАВАЊА СЛОБОДЕ КРЕТАЊА ЛИЦИМА
У КОЛЕКТИВНОМ СМЕШТАЈУ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА УНОШЕЊА
ИНФЕКЦИЈЕ У КОЛЕКТИВ НАРЕЂУЈЕ МИНИСТАР У СЛУЧАЈУ ЕПИДЕМИЈЕ
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ОД ВЕЋЕГ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА, УКОЛИКО
ПОСТОЈЕ ИНДИКАЦИЈЕ.
ПРЕВЕНТИВНА МЕРА ОГРАНИЧИВАЊА КРЕТАЊА ЛИЦИМА У
КОЛЕКТИВНОМ СМЕШТАЈУ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА УНОШЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ
У КОЛЕКТИВ СЕ МОЖЕ НАРЕДИТИ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ КОЛЕКТИВНОГ
СМЕШТАЈА, ИЛИ ПОСЕБНО ЗА КОЛЕКТИВЕ У КОЈИМА СУ СМЕШТЕНА ЛИЦА
У ПОВЕЋАНОМ РИЗИКУ ОД ТЕШКИХ ФОРМИ БОЛЕСТИ И СМРТНОГ ИСХОДА
УСЛЕД ИНФЕКЦИЈЕ.
МИНИСТАР, НА ПРЕДЛОГ ЗАВОДА, УЗ САГЛАСНОСТ КОМИСИЈЕ У
НАРЕДБИ ОДРЕЂУЈЕ ВРСТЕ КОЛЕКТИВА НА КОЈЕ СЕ МЕРА ОДНОСИ, КАО
И БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ЊЕНОГ СПРОВОЂЕЊА КОД КОРИСНИКА,
ОДНОСНО ЗАПОСЛЕНИХ У ТИМ КОЛЕКТИВИМА.
КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ВРШИ САНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.
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Члан 33.
Лицима утврђеним у члану 32. став 3. овог закона, може се одредити
обавезна имунизација и против друге заразне болести која није наведена у том
ставу, ако се утврди опасност од преношења те заразне болести.
У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ УТВРЂЕНЕ У
ЧЛАНУ 32. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, МОЖЕ СЕ
ОДРЕДИТИ И ПРЕПОРУЧЕНА ИЛИ ОБАВЕЗНА ВАНРЕДНА ИМУНИЗАЦИЈА
ПРОТИВ ТЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЗА СВА ЛИЦА, ОДНОСНО ЗА ОДРЕЂЕНЕ
КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА, АКО СЕ УТВРДИ ОПАСНОСТ ОД ПРЕНОШЕЊА ТЕ
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, КАО И У СЛУЧАЈУ УНОШЕЊА У ЗЕМЉУ ОДРЕЂЕНЕ
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, У СКЛАДУ СА ПЛАНОВИМА ЗА ОДСТРАЊИВАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ СТАТУСА ИСКОРЕЊИВАЊА ОДРЕЂЕНИХ ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ.
Обавезна, односно препоручена ванредна имунизaциja из ст. 1. и 2. овог
члана, наређује се актом министрa, у склaду сa прeпoрукaмa СЗO, нa прeдлoг
Завода уз сaглaснoст Комисије.
ЛИЧНА ЗАШТИТА ОД ИНФЕКЦИЈЕ
ЧЛАН 46А
МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ ТАКВО
ЧИЊЕЊЕ ИЛИ УЗДРЖАВАЊА ОД ЧИЊЕЊА КОЈЕ ЈЕ УСМЕРЕНО НА
ЗАШТИТУ СОПСТВЕНОГ И ТУЂЕГ ЗДРАВЉА И ЖИВОТА ОД ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ, А КОЈЕ НАРОЧИТО ПОДРАЗУМЕВА ОБАВЕЗУ КОРИШЋЕЊА
ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ПРИРОДОМ БОЛЕСТИ,
ОДРЕЂЕНО ПОНАШАЊЕ У ЗАТВОРЕНОМ И/ИЛИ НА ОТВОРЕНОМ
ПРОСТОРУ, НА ЈАВНИМ И ПРИВАТНИМ ОКУПЉАЊИМА И ДРУГЕ
ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИМ СЕ СПРЕЧАВА ИЛИ СУЗБИЈА
ШИРЕЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ.
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ У
ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА БОРАВЕ ДРУГА ЛИЦА, ДУЖНИ СУ ДА ПРЕДУЗМУ
РАДЊЕ И АКТИВНОСТИ РАДИ ПРИМЕНЕ МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ СТАВА
1. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ДА ОДРЕДЕ ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА НЕПОСРЕДНУ
ПРИМЕНУ ТИХ МЕРА.
МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1 ОВОГ ЧЛАНА
УСМЕРЕНИХ ПРЕМА ЗДРАВИМ ЉУДИМА, У ВРЕМЕ ПРОГЛАШЕНЕ
ЕПИДЕМИЈЕ ДУЖНА СУ ДА ПРИМЕЊУЈУ СВА ЛИЦА У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА.
КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ВРШИ
САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА, А У СЛУЧАЈУ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
ОД ВЕЋЕГ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА ШИРИХ РАЗМЕРА, ПОРЕД
САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА МЕРА ЛИЧНЕ
ЗАШТИТЕ ВРШЕ И КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА И КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА, У
СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ, КАО ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ.
МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ, ВРСТУ ЛИЧНИХ
ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА, ПРОСТОР, ОБЈЕКТЕ И УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА
ТИХ СРЕДСТАВА, ОБАВЕЗЕ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ
ДЕЛАТНОСТ ИЛИ КОЈА КОРИСТЕ ИЛИ БОРАВЕ У ТИМ ОБЈЕКТИМА,
ОДНОСНО ПРОСТОРУ, НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ И ДРУГА ПИТАЊА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ РАДИ
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СПРЕЧАВАЊА ИЛИ СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, ПРОПИСУЈЕ
ВЛАДА.
Члан 51.
У случају ванредних ситуација (елементарне несреће и катастрофе, појаве
епидемије заразне болести, појаве нове или недовољно познате заразне
болести и у случају сумње на употребу биолошког агенса и друго) које могу да
угрозе здравље и животе људи и у којима постоји непосредна опасност за
масовно преношење заразних болести, спроводе се следеће мере:
1) организовање, планирање и обезбеђивање спровођења мера спречавања и
сузбијања заразних болести;
2) брза епидемиолошка процена у циљу хитног предузимања непосредних мера
заштите становништва;
3) епидемиолошки надзор у ванредној ситуацији, увођењем система раног
упозоравања док постоје разлози наведени у ставу 1. овог члана;
4) ПРЕВОЗ, ИЗОЛАЦИЈА, КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА, КАРАНТИН И КАРАНТИН У
КУЋНИМ УСЛОВИМА АКО ПОСТОЈИ ИНДИКАЦИЈА;
5) активирање система комуникације у ванредном стању;
6) обавезно учешће здравствених установа, приватне праксе, предузетника и
грађана у сузбијању ризика за јавно здравље и коришћење одређених објеката,
опреме и превозних средстава ради спречавања и сузбијања преношења
заразних болести, а на основу наредбе министра;
7) МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ
Епидемиолошки надзор спроводи се док постоје разлози наведени у ставу 1.
овог члана.
Епидемиолошки надзор у ванредној ситуацији, у ставу 1. овог члана, организују
и спроводе заводи, односно институти за јавно здравље, у сарадњи са
Министарством.
Спровођење мера у ванредној ситуацији обавља се у складу са законом којим
се уређују ванредне ситуације и овим законом.

Члан 52.

Министар на основу предлога Комисије и Завода може наредити:
а) забрану окупљања на јавним местима;
б) ограничење кретања становништва у подручју захваћеном ванредном
ситуацијом;
в) забрану или ограничење путовања;
г) забрану или ограничење промета појединих врста робе и производа;
д) ванредну вакцинацију;
Ђ) МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ.
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Мере из става 1. овог члана, трају до престанка опасности.
Члан 53.
Ради спречавања уношења заразних болести у земљу, сузбијања и спречавања
њиховог преношења у друге земље, министар на предлог Комисије и Завода
може наредити мере за заштиту становништва од заразних болести, и то:
1) забрану путовања у земљу у којој влада епидемија заразне болести;
2) забрану кретања становништва, односно ограничење кретања становништва
у подручју захваћеном одређеном заразном болешћу, односно епидемијом те
заразне болести;
3) забрану или ограничење промета појединих врста робе и производа;
4) обавезно учешће здравствених установа, других облика обављања
здравствене делатности, других правних лица, предузетника и грађана у
сузбијању заразне болести и коришћењу одређених објеката, опреме и
превозних средстава ради сузбијања заразних болести;
5) ОБАВЕЗАН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД, ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ, ИЛИ
ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ЛАБОРАТОРИЈСКОМ ИСПИТИВАЊУ
ПРИЛИКОМ УЛАСКА У ЗЕМЉУ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ ЗЕМАЉА, У СКЛАДУ СА
МЕЂУНАРОДНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ПРАВИЛНИКОМ.
За учешће у спровођењу мере из става 1. тачка 4) овог члана, здравственим
установама, приватној пракси, другим правним лицима, предузетницима и
грађанима припада одговарајућа надокнада у складу са законом.
Мере из става 1. овог члана, могу трајати најдуже док постоји опасност од
уношења заразне болести у земљу, односно од ширења епидемије заразне
болести.
ЧЛАН 53А
У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ПАНДЕМИЈЕ ИЛИ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ
БОЛЕСТИ ОД ВЕЋЕГ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА, ПОЈАВЕ НОВЕ ИЛИ
НЕДОВОЉНО ПОЗНАТЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА
УПОТРЕБУ БИОЛОШКОГ АГЕНСА И ДРУГО, КОЈИ МОГУ ДА УГРОЗЕ
ЗДРАВЉЕ И ЖИВОТЕ ЉУДИ И У КОЈИМА ПОСТОЈИ НЕПОСРЕДНА
ОПАСНОСТ ЗА МАСОВНО ПРЕНОШЕЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, ВЛАДА
МОЖЕ:
А) ЗАБРАНИТИ, ОДНОСНО ОГРАНИЧИТИ УЛАЗАК НА ТЕРИТОРИЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЛИЦИМА КОЈА ДОЛАЗЕ ИЗ ДРЖАВА СА НЕПОВОЉНОМ
ЕПИДЕМИОЛОШКОМ СИТУАЦИЈОМ, ОДРЕДИТИ УСЛОВЕ ЗА УЛАЗАК И
МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИМЕНИТИ ТОКОМ БОРАВКА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КРУГ ЛИЦА НА КОЈА СЕ ОДРЕЂЕНИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ПРИМЕЊУЈУ, КАО И НАЧИН КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА, ИЗВРШИОЦЕ И
СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ТИХ МЕРА;
Б) ОДЛУЧИТИ О ОТВАРАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ,
ИЗОЛАЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ ОБОЛЕЛИХ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ,
КАДА
ПОСТОЈЕЋИ КАПАЦИТЕТИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И ОБЈЕКАТА ИЗ
ЧЛАНА 29. ОВОГ ЗАКОНА НИСУ ДОВОЉНИ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА
ОБОЛЕЛИХ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, КАО И О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПОТРЕБНЕ
ОПРЕМЕ, ЛЕКОВА, МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И САНИТЕТСКОГ
МАТЕРИЈАЛА, НАЧИНУ ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕДИЦИНСКОГ И НЕМЕДИЦИНСКОГ
ОСОБЉА,
ОСИГУРАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И
ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЊИХОВО ФУНКЦИОНИСАЊЕ;
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В) ОДЛУЧИТИ О УПУЋИВАЊУ ОБОЛЕЛИХ ОД ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ НА
ЛЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО У СЛУЧАЈУ ПОПУЊЕНОСТИ СВИХ
РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ИЗОЛАЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ, О ТРАЖЕЊУ ПОМОЋИ ОД ДРУГИХ ДРЖАВА И МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И О ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ ДРУГИМ ДРЖАВАМА
ЗАХВАЋЕНИМ ЕПИДЕМИЈОМ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ,
ЛЕКОВА, МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА И САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА,
ПРИВРЕМЕНОМ
УПУЋИВАЊУ
НЕДОСТАЈУЋЕГ
МЕДИЦИНСКОГ
И
НЕМЕДИЦИНСКОГ ОСОБЉА И ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ЗАУСТАВЉАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ, ОДНОСНО ПАНДЕМИЈЕ И ЛЕЧЕЊЕ И
ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ;
Г) ОБРАЗОВАТИ КРИЗНИ ШТАБ И ОДРЕДИТИ ДРУГЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ
МЕРЕ ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ, ОДНОСНО ПАНДЕМИЈЕ И ЛЕЧЕЊЕ
И ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ, КАО И УСЛОВЕ,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА И ИЗВРШИОЦА.
ЧЛАН 67.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА И МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ПРУЖАЈУ ПОМОЋ МИНИСТАРСТВУ У ГРАНИЦАМА СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ
У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КАО И ПРИ
СПРОВОЂЕЊУ ДРУГИХ МЕРА ПРОПИСАНИХ ОВИМ ЗАКОНОМ
Члан 70.
СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ
СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ УТВРЂЕНИХ У ЧЛАНУ 17. СТАВ 1.
ОВОГ ЗАКОНА, ИЗУЗЕВ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕГЛЕДЕ ОДРЕЂЕНИХ
КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА УТВРЂЕНИХ У ЧЛАНУ 45. СТАВ
1. ОВОГ ЗАКОНА, ВАКЦИНАЦИЈУ ЛИЦА У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ,
ВАКЦИНАЦИЈУ ПРЕПОРУЧЕНИМ И ДРУГИМ ВАКЦИНАМА НА ЗАХТЕВ
ПАЦИЈЕНАТА ИЗ ЧЛАНА 32. ОВОГ ЗАКОНА, ОБРАЗОВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ
КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 48. ОВОГ ЗАКОНА КАО И ЗА
ЛИЧНУ ЗАШТИТУ ОД ИНФЕКЦИЈЕ, ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАКОНОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА.
ИЗУЗЕТНО, ПРЕПОРУЧЕНА ИМУНИЗАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 32. ОВОГ
ЗАКОНА МОЖЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ АКТОМ ВЛАДЕ.
Члан 73.
Инспекцијски надзор над применом овог закона и других прописа и
општих аката којима се уређује област заштите становништва од заразних
болести врши Министарство, преко санитарних инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора из става 1. овог члана, санитарни
инспектор има право и дужност да:
1) нареди предузимање прописаних мера и других радњи у складу са законом;
2) нареди предузимање других мера у складу са обавезама утврђеним
међународним санитарним конвенцијама и другим међународним уговорима;
3) нареди прописани здравствени преглед запослених, других лица и
клицоноша, као и преглед производа, уређаја и опреме, узимање потребног
материјала за лабораторијска испитивања ради утврђивања узрочника
заразних болести;
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4) нареди здравствени преглед лица и биолошког материјала ради утврђивања
заразних болести, односно узрочника заразних болести због којих се налаже
мера стављања под здравствени надзор;
5) нареди, према дефиницији случаја или према процењеној епидемиолошкој
ситуацији принудну изолацију и лечење лицима оболелим од пандемијског
грипа куге, великих богиња и вирусних хеморагијских грозница (изузев
хеморагијске грознице са бубрежним синдромом), САРС-а, односно, принудну
изолацију лицима за која постоји сумња да болују од куге, великих богиња,
вирусних хеморагијских грозница, САРС-а, као и од других заразних болести
непознате етиологије. Рок за спровођење ове мере предлаже доктор медицине,
специјалиста епидемиологије a спроводи санитарни инспектор;
6) нареди принудно стављање у карантин здравим лицима која су била или за
која постоји сумња да су била у контакту са лицима оболелим од пандемијског
грипа на почетку преношења, куге, великих богиња и вирусних хеморагијских
грозница (изузев хеморагијске грознице са бубрежним синдромом), САРС-а и
од друге заразне болести за коју референтна здравствена установа утврди да
представља опасност по здравље становништва Републике Србије;
7) забрани обављање делатности лицима запосленим на пословима утврђеним
у члану 45. став 1. тач. од 1. до 5. овог закона, као и лицима која на тим
пословима обављају обавезну праксу, ако нису подвргнути обавезном
здравственом прегледу у роковима и на начин утврђен овим законом, или ако у
пословним просторијама објекта у коме се обавља одређена делатност не
поседују санитарне књижице као доказ о обављеном здравственом прегледу,
до прибављања резултата да не болују од одређених заразних болести,
односно да нису носиоци узрочника тих заразних болести;
8) забрани обављање делатности лицима запосленим на пословима утврђеним
у члану 45. став 1. тач. од 1. до 5. овог закона, као и лицима која на тим
пословима обављају обавезну праксу, ако су оболела од активне туберкулузе,
гнојних обољења коже и слузнице, одређених микоза и одређених цревних
заразних болести, или су излучиоци узрочника тих заразних болести, до
излечења, односно до престанка излучивања узрочника заразних болести;
9) забрани даљу дистрибуцију вакцине или имунобиолошког препарата ако се
утврди да се приликом њиховог транспорта и чувања није придржавало
принципа хладног ланца;
10) забрани, односно ограничи кретање особама за које се посумња или утврди
да су се могле заразити кугом, великим богињама, вирусним хеморагијским
грозницама (изузев хеморагијске грознице са бубрежним синдромом) и другом
заразном болешћу за коју референтна здравствена установа утврди да
представља опасност по здравље становништва Републике Србије;
11) забрани окупљање особа у школама, предшколским установама,
здравственим установама, јавним објектима и на другим јавним местима док
траје опасност од епидемије заразне болести од већег епидемиолошког
значаја;
12) привремено забрани коришћење просторија за рад у здравственој установи
или делу здравствене установе у случају појаве епидемије болничке инфекције
која није сузбијена предложеним противепидемијским мерама;
13) забрани обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације
здравственим установама и другим правним лицима и предузетницима који не
испуњавају прописане услове за вршење дезинфекције, дезинсекције и
дератизације, до испуњења тих услова;
14) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно
захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у складу са
законом;
15) обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је тај орган
надлежан;
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16) ИЗДА ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ.
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ МЕРА ИЗ ЧЛАНА 46А ОВОГ
ЗАКОНА, ПОРЕД ОРГАНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У СЛУЧАЈУ
ПРОГЛАШЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ОД ВЕЋЕГ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА
ШИРИХ РАЗМЕРА, КАО ПОВЕРЕНИ ПОСАО ВРШИ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ПРЕКО КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, А У ЈЕДИНИЦАМА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У КОЈИМА ЈЕ ОБРАЗОВАНА СЛУЖБА КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ, КОНТРОЛУ НАД ПРИМЕНОМ МЕРА ИЗ ЧЛАНА 46А ОВОГ
ЗАКОНА, ВРШИ И ПРЕКО КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ.
У ВРШЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАЗДОРА НАД ПРИМЕНОМ МЕРА ИЗ
ЧЛАНА 46А ОВОГ ЗАКОНА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР ИМА ОВЛАШЋЕЊА ИЗ
ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, А НАРОЧИТО:
1) ДА ИЗДА ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГ;
2) ДА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА УЧИЊЕНО
КРИВИЧНО ДЕЛО, ОДНОСНО ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;
3) ДА ОБАВЕСТИ ДРУГИ ОРГАНА О РАЗЛОЗИМА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ
МЕРА ЗА КОЈЕ ЈЕ ТАЈ ОРГАН НАДЛЕЖАН.
У ВРШЕЊУ КОНТРОЛЕ НАД ПРИМЕНОМ МЕРА ИЗ ЧЛАНА 46А ОВОГ
ЗАКОНА, КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНЕР, ПОРЕД ОВЛАШЋЕЊА ПРОПИСАНИХ
ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАД КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ, МОЖЕ:
1) ДА ИЗДА ПРЕКРШАЈНИ НАЛОГ;
2) ДА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА УЧИЊЕНО
КРИВИЧНО ДЕЛО, ОДНОСНО ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ ЗА
ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;
3) ДА ОБАВЕСТИ ДРУГИ ОРГАН О РАЗЛОЗИМА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ
МЕРА ЗА КОЈЕ ЈЕ ТАЈ ОРГАН НАДЛЕЖАН.
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ
ЧЛАНА ДУЖНА ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ПРИМЕНУ ПЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ НАДЗОРА
КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ.
ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА
ДУЖНА ЈЕ ДА ПЕРИОДИЧНО, НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ, А ПО ПОТРЕБИ И
ЧЕШЋЕ, МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВЉА ИЗВЕШТАЈЕ О СПРОВЕДЕНОМ
НАДЗОРУ, КОНТРОЛАМА И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКОГ
НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ.
КАДА ПОСТОЈЕ РАЗЛОЗИ ХИТНОСТИ ЗБОГ НЕПОСРЕДНОГ
УГРОЖАВАЊА ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ ОДНОСНО У СЛУЧАЈЕВИМА
НЕПОШТОВАЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА У ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ ОД
ВЕЋЕГ ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА ШИРИХ РАЗМЕРА, У ПОГЛЕДУ
ОКУПЉАЊА ЉУДИ СУПРОТНО ПРОПИСИМА, ИНСПЕКЦИЈСКИ ОРГАНИ ИЗ
ОВОГ ЧЛАНА, КАО И КОМУНАЛНИ МИЛИЦИОНЕР, МОГУ УСМЕНО У СКЛАДУ
СА ЗАКОНОМ ДА НАРЕДЕ МЕРЕ И РАДЊЕ ОД КОЈИХ НЕПОСРЕДНО ЗАВИСИ
УСПЕШНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА УТВРЂЕНИХ ОДНОСНО ПОВЕРЕНИХ
ОВИМ ЗАКОНОМ, А НАРОЧИТО:
1) ДА НАЛОЖЕ ДА СЕ ИСПРАЗНИ ОБЈЕКАТ ОДНОСНО ПРОСТОР У
КОМЕ ЈЕ ДОШЛО ДО КРШЕЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА;
2) ДА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ТОМ ОБЈЕКТУ ОДНОСНО
ПРОСТОРУ ДОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН НЕ ПРЕДУЗМЕ ПРОПИСАНЕ
МЕРЕ А НАЈДУЖЕ НА 72 САТА.
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75А
У
СЛУЧАЈУ
ПРОГЛАШЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ
ОД
ВЕЋЕГ
ЕПИДЕМИОЛОШКОГ ЗНАЧАЈА ШИРИХ РАЗМЕРА СПРОВОДИ СЕ ХИТАН
ЗАЈЕДНИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР.
Члан 85.
Новчаном казном у износу од 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);
3А) СЕ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ НЕ ПРИЈАВЕ НАДЛЕЖНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ
СЛУЖБИ, ОДНОСНО ОРГАНИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА КОНТРОЛУ ПРЕЛАЖЕЊА
ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ КАО И АКО СЕ У МЕСТУ БОРАВКА НЕ ЈАВЕ
НАДЛЕЖНОМ ЗАВОДУ, ОДНОСНО ИНСТИТУТУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ (ЧЛАН
30. СТАВ 3)
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)
4) СЕ У СКЛАДУ СА ИЗДАТИМ РЕШЕЊЕМ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА, У
РОКУ ОД 24 САТА НЕ ЈАВИ ЗАВОДУ ОДНОСНО ИНСТИТУТУ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВКА РАДИ ПРАЋЕЊА СВОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
СТАЊА (ЧЛАН 30. СТАВ 7);
5) се не придржава мере карантина (члан 31. став 5);
5А) ОДБИЈЕ ИЛИ СЕ НЕ ПРИДРЖАВА КАРАНТИНА У КУЋНИМ УСЛОВИМА
(ЧЛАН 31А. СТАВ 4.)
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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ЧЛАН 85А
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 300.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА
ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ АКО НЕ ПРЕДУЗМЕ РАДЊЕ И АКТИВНОСТИ РАДИ
ПРИМЕНЕ МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД ИНФЕКЦИЈЕ, КАО И АКО НЕ ОДРЕДЕ
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ ТИХ МЕРА (ЧЛАН 46А СТАВ
2.)
ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 150.000 ДИНАРА.
ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 50.000 ДИНАРА.
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 30.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА
ПРЕКРШАЈ ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ ОД
ИНФЕКЦИЈЕ, АКО НЕ ОБЕЗБЕДИ НЕПОСРЕДНУ ПРИМЕНУ ТИХ МЕРА (ЧЛАН
46А СТАВ 2).
НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА
ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ АКО СЕ НЕ ПРИДРЖАВА МЕРА ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ
ОД ИНФЕКЦИЈЕ УСМЕРЕНИХ НА ЗАШТИТУ СОПСТВЕНОГ И ТУЂЕГ
ЗДРАВЉА И ЖИВОТА, У ВРЕМЕ ПРОГЛАШЕНЕ ЕПИДЕМИЈЕ (ЧЛАН 46А СТАВ
3).
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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
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из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради
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
/

