ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ЗАКОНА О САНИТАРНОМ НАДЗОРУ

I.

УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Уставу Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број 83/06), којим је у члану 97. прописано да Република Србија
уређује и обезбеђује, између осталог, поступак пред државним органима (тачка 2) и
организацију, надлежност и рад републичких органа (тачка 16).

II.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Инспекцијски надзор и улога санитарне инспекције у Републици Србији, треба да
имају суштински значај за јавну управу, привреду и грађане. Решења важећег Закона о
санитарном надзору („Сл. гласник РС“, бр. 125/04) су застарела и недовољно
функционална, по садржини и обиму не могу више да одговоре свим изазовима и
потребама савременог инспекцијског надзора, пре свега зато што су донета у условима
битно другачијих економско-финансијских, друштвених и политичких околности и битно
другачијег правног система. Како је од доношења важећег Закона о санитарном надзору
протекло више од 10 година и да су се у протеклом периоду значајно променили стручни
и научни ставови, организациони облици привредних субјеката и предузетника, исказала
се потреба за осавремењивањем постојећег Закона.
Битни разлози за доношење новог Закона о санитаном надзору:
 Усклађивање са Законом о инспекцијском надзору као кровним законом;
 Нове надлежности према Закону о биоцидним производима;
 Нове надлежности према Закону о хемикалијама;
 Нове надлежности према Закону о безбедности хране;
 Усклађивање са Законом о високом образовању и Листом академских звања у
погледу стручне спреме санитарних инспектора.
Циљеви који се овим законом постижу су:
 Успостављање јединственог инспекцијског надзора и примена јединствених
процедура и стручно – методолошких упутстава на целој територији Републике
Србије имајући у виду да су послови санитарног надзора послови од општег
интереса Републике. Како су послови санитарног надзора недељиви и у
корелацији са санитарним надзором на граничним подручјима и местима
царињења, потребно је обезбедити интегрисани санитарни надзор на територији
целе Републике;
 Спровођење јединственог стручно – методолошког инспекцијског надзора,
јединственог плана едукација и усавршавања, вођења јединствене евиденције и
правовременог обавештавања, као и контроле законитости у спровођењу
инспекцијског надзора на територији Републике Србије;
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 Прецизно одређивање области и објеката под санитарним надзором, права,
дужности и овлашћења санитарних инспектора и усклађивање казнених мера са
Законом о прекршајима
 Делотворније дефинисање и управљање јавним ризицима и боља заштита
привредних субјеката, њихових права и интереса;
 Елиминација или битно умањење неуједначености приликом надзора, самовоље,
коруптивности и других могућих злоупотреба у покретању и спровођењу
инспекцијског надзора, неоправдане учесталости и трајања инспекцијског
надзора код једних и изостанка овог надзора код других привредних субјеката;
 Подршка одрживом пословању и развоју привредних субјеката уштедом у
времену обављања санитарног надзора и ширење круга привредних субјеката
чије је пословање усклађено са прописима преко превентивног облика
санитарног надзора;
 Смањење административног терета привреде и успостављање транспарентности
и одрживости таквог стања;
 Унапређење слободне тржишне утакмице и заштите конкуренције кроз
смањење, односно елиминисање евентуалних баријера у пословању и стварања
партнерског односа;
 Већа правна предвидивост и сигурност као и успостављање боље комуникације
са привредним субјектима и корисницима тј. потрошачима;
 Економичније и ефикасније коришћење ресурса санитарне инспекције.
Анализом других могућности закључено је да је, најцелисходнији и најпоузданији
начин за решавање напред наведених проблема - доношење новог закона којим се уређује
санитарни надзор.

III.

ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ
РЕШЕЊА

У складу са компаративном праксом, инспекцијским стандардима, пренетим у нови
закон, националним правним, и економским системом, основни правни институти и
решења овог закона су:
1) Законитост пословања и поступања надзираних субјеката интегрисаним
санитарним надзором на територији Републике Србије;
2) Санитарни надзор у складу са проценом ризика;
3) Подршка одрживом пословању и развоју привредних, других правних субјеката и
предузетника у складу са прописима;
4) Обавеза сарадње инспекције и других државних органа и организација и приведних
субјеката као и њихових међусобних обавеза;
5) Прецизно одређивање области и објеката под санитарним надзором;
6) Прецизно дефинисање значења појединих израза у инспекцијском надзору;
7) Јасно дефинисање права, дужности и овлашћења санитарних инспектора;
8) Транспарентност рада и аката санитарне инспекције и уједначавање инспекцијске
праксе кроз јединствене стручно – методолошке процедуре.
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1) Законитост пословања и поступања надзираних
санитарним надзором на територији Републике Србије

субјеката

интегрисаним

Законитост пословања и усклађеност поступања се остварује превентивним и
корективним активностима као и осталим мерама које предузима санитарна инспекција у
складу са законом. Инспекција превасходно има превентивну улогу примењујући усвојене
стручне и научне ставове и има за циљ обезбеђивање законитости која треба да обезбеди
висок ниво заштите здравља становништва. Значајнијом и већом улогом превентивног и
корективног деловања постиже се релаксирајући однос привредних субјекта и
предузетника. Казнене мере, почев од опомене, преко прекршајног налога, до пријаве
прекршајном суду, пријаве за привредни преступ или кривично дело, предвиђене су
Законом само за најтеже облике угрожавања здравља и живота грађана и неизвршавање
решења санитарног инспектора која се односе на предузимање хитних мера.
Превентивним деловањем ефикасно и економично се користе ресурси санитарне
инспекције. Инспектори, путем инспекцијског надзора примењују стручно,
професионално и непристрасно поступање и опхођење са надзираним субјектима и тако
првенствено изграђују партнерски однос и дају подршку законитом пословању и стичу
поверење код привредних субјеката. Овим се постиже стварање повољног пословног
окружења, привлачење нових инвестиција, очување радних места и новом запошљавању,
раст стандарда и квалитета живота грађана.
2) Санитарни надзор у складу са проценм ризика у инспекцијском надзору
Успостављањем система процене ризика у санитарном надзору елиминишу се или
битно смањују неуједначеност, самовоља, коруптивност и друге могуће злоупотребе у
покретању и спровођењу санитарног надзора, као и примедбе на учесталост и трајање
инспекцијског надзора код једних и изостанак овог надзора код других привредних
субјеката. Стога је неопходно рангирати надзиране субјекте према степену ризика,
зависно од тежине могућих штетних последица и вероватноће њиховог настанка и самим
тим благовремено и ефикасно реаговати на процењени висок и критичан ризик. Проценом
ризика праве се приоритети и одређује динамика у инспекцијском надзору. Праћењем и
анализом стања у областима под санитарним надзором, прикупљају се поуздане
информације о надзираним субјектима и на основу прописаних критеријума утврђује
степен ризика, планира, покреће и спроводи санитарни надзор. Динамика и учесталост
редовног (планираног) инспекцијског надзора утврђује се зависно од процењеног степена
ризика, с тим да се, поред редовног, може спровести и ванредан инспекцијски надзор, када
се, након доношења плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан
или се промене околности. Виши процењени ризик значи чешће, детаљније, дуже и
обухватније контроле, са већим бројем ангажованих инспектора и коришћењем већих
ресурса.
3) Подршка одрживом пословању и развоју привредних, других правних субјеката и
предузетника у складу са прописима
Подршка приватној иницијативи, одрживом пословању и развоју привредних
субјеката у складу са прописима и ширење круга привредних субјеката чије пословање је
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усклађено са прописима остварује се превентивним деловањем у виду јавности рада, која
укључује објављивање важећих прописа, планова инспекцијског надзора, контролних
листа, обавештавањем јавности, пружањем стручне и саветодавне подршке и
предузимањем превентивних мера у инспекцијском надзору (упозоравање субјекта на
обавезе из прописа, указивање на могуће штетне последице, предлагање предузимања
радњи ради отклањања узрока таквих последица и мера предострожности и сл.), у систему
у коме превенција има предност над репресивном функцијом.
4) Обавеза сарадње инспекције и других државних органа и организација и приведних
субјеката као и њихових међусобних обавеза
Применом овог института смањује се административни терет привреде и успоставља
одрживост тог стања.
5) Прецизно одређивање области и објеката под санитарним надзором
Редефинисане су области под санитарним надзором имајући у виду нове
надлежности у контроли биоцидних производа и хемикалија у производњи, складиштењу и
промету. Као посебна област санитарног надзора дефинисана је контрола употребе
дуванских производа и заштите становништва од изложености дуванском диму. Такође је
први пут јасно дефинисана контрола наменских превозних средстава и набројана која су то
средства (за превоз хране, предмета опште употребе, дуванских производа, хемикалија и
биоцидних производа, за превоз путника у јавном превозу, санитетска превозна средства и
средства за превоз умрлих лица) – начин контроле и начин њиховог обележавања
6) Прецизно дефинисане значења појединих израза у инспекцијском надзору
Први пут је уведено поглавље појмова са тумачењем значења појединих израза
7) Јасно дефинисање права, дужности и овлашћења санитарних инспектора
Уведено је начело јавности у раду и инспекцијски надзор по утврђеном плану и
програму. План инспекцијског надзора обавезно садржи планиране мере за спречавање
обављања делатности нерегистрованих субјеката, али инспекцијски надзор над
нерегистрованим субјектом врши се и кад није предвиђен планом инспекцијског надзора,
као и без обавештења о предстојећем инспекцијском надзору и без издавања налога за
инспекцијски надзор, а у границама предмета које инспектор утврђује у току трајања
надзора. Инспекцијски надзор се спроводи у складу са јасно дефинисаним степеном ризика
у односу на надзиране објекте и субјекте (примењују се општа начела из Закона о
инспекцијском надзору).
Уведена је обавеза писменог обавештавања странке пре отпочињања инспекцијског
надзора као и обавеза јединственог извештавања о раду и стању објеката под санитарним
надзором за целу територију Републике Србије.
Први пут су прецизно дефинисани услови за обављање послова санитарних
инспектора у погледу стручне спреме, односно усклађени су са Законом о високом
образовању и списком академских звања;
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8) Транспарентност рада и аката санитарне инспекције и уједначавање инспекцијске
праксе кроз јединствене стручно-методолошке процедуре
Транспарентношћу рада инспекција, која замењује широку дискрецију, и
транспарентношћу општих аката које инспекције користе у свом раду, те уједначавањем
инспекцијске праксе остварењем једнаког поступања инспекције у истим или сличним
ситуацијама према свим надзираним субјектима постиже се већа правна предвидивост,
сигурност и извесност за привредне субјекте. Примена ових института подразумева,
између осталог, припрему и објаву на интернет страници контролних листи, које садрже
списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена,
одређених према процени ризика, у својој области инспекцијског надзора, као и предмет и
обим провере. Такође, ово обухвата припрему, доношење, објављивање и издавање аката о
примени прописа - мишљења, објашњења, инструкције, смернице и акти другог назива у
складу са законом, који се односе на примену закона или другог прописа из делокруга
инспекције.
1. Основне одредбе (чл. 1.- 6.)
У члану 1. дефинисан је предмет уређења Закона, односно уређују се послови
санитарног надзора, начин и поступак вршења санитарног надзора, области и објекти који
подлежу санитарном надзору и санитарни услови које ти објекти морају испуњавати, као и
овлашћења, права и дужности санитарног инспектора у поступку санитарног надзора.
У члановима од 2-5. ближе су уређени послови санитарног надзора као послови од
општег интереса за Републику и начин њиховог обављања од стране санитарне инспекције
министарства здравља.
Уведено поглавље појмова са тумачењем значења појединих израза (члан 6.).
2. Систем санитарног надзора (чл. 7-21.)
Уређењем система санитарног надзора дефинисани су и прецизније уређени:
области под санитарним надзором, објекти под санитарним надзором, обим санитарног
надзора, обавезе надзираних субјеката, санитарни надзор на граници и местима царињења.
Редефинисане су области под санитарним надзором имајући у виду нове
надлежности у контроли биоцидних производа и хемикалија у производњи, складиштењу
и промету. Као посебна област санитарног надзора дефинисана је контрола употребе
дуванских производа и заштите становништва од изложености дуванском диму.
Први пут је јасно дефинисана контрола наменских превозних средстава и набројана
која су то средства (за превоз хране, предмета опште употребе, дуванских производа,
хемикалија и биоцидних производа, за превоз путника у јавном превозу, санитетска
превозна средства и средства за превоз умрлих лица) – начин контроле и начин њиховог
обележавања.
Прецизно су одређене обавезе правних лица, организација, предузетника и
физичких лица у обезбеђивању општих, односно посебних услова за обављање одређених
делатности. Унета је нова одредба да се радна одећа и обућа не може користити изван
радног простора у коме се обавља делатност и предвиђене су казнене одредбе за њено
непоштовање.
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Извршено је усклађивање санитарно – здравственог надзора на граници са
посебним законима, потврђеним међународним уговорима и међународним санитарним
конвенцијама (Међународни здравствени правилник).
3. Овлашћења, права и дужности санитарног инспектора (чл. 22-37.)
У оквиру главе III. - Овлашћења, права и дужности санитарног инспектора уређени
су: обим овлашћења санитарног инспектора, начин узорковања у поступку санитарног
надзора, издавање одговарајућег акта о поступању са умрлим лицем, издавање
здравствене потврде и потврде о слободној продаји, као и издавање услова за планска
документа, обавеза сарадње приликом обављања послова санитарног надзора, прецизно су
дефинисани услови за обављање послова санитарних инспектора у погледу стручне
спреме, односно усклађени су са Законом о високом образовању и списком академских
звања, службена легитимација и знак санитарног инспектора, права и дужности
санитарног инспектора, предузимање хитних мера, обезбеђивање спровођења мере
забране, као и престанак изречене мере забране.
Уведена је обавеза јединственог извештавања о раду и стању објеката под
санитарним надзором за целу територију Републике Србије, као и обавеза писменог
обавештавања странке пре отпочињања инспекцијског надзора.
Из претходног Закона о санитарном надзору брисана је обавеза издавања санитарне
сагласности на новоизграђене индустријске објекте, објекте водоснабдевања и објекта
здравствене заштите с обзиром да су та питања регулисана посебним законима (закон о
планирању и изградњи).
4. Казнене одредбе (члан 38. – 42.)
Казненим одредбама Нацрта закона о санитарном надзору уређени су прекршаји
надзираног субјекта – правног лица и његовог одговорног лица, предузетника и физичког
лица, нерегистрованог субјекта, инспектора, руководиоца инспекције, у складу са
обавезама предвиђених овим Законом и Законом о прекршајима.
5. Прелазне и завршне одредбе (члан 43. – 46.)
Прелазним и завршним одредбама овог Нацрта закона уређени су рокови за
доношење подзаконских прописа превиђених овим Законом.
Завршним одредбама прописано је ступање овог Закона на снагу и почетак његове
примене.

IV.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона биће потребно обезбедити средства у буџету Републике
Србије.
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Средства за финансирање активности инспекцијског надзора су саставни део
буџета Министарства здравља и планирају се на годишњем нивоу. Буџет министарства
здравља је саставни део буџета Републике Србије и објављује се као Закон о буџету
Републике Србије у „Службеном гласнику РС“ на годишњем нивоу.
У оквиру буџета Министарства здравља (који је програмски модел буџета), у
оквиру програма 1801 – уређење и надзор у области здравства, налази се Пројекат 0003 –
Санитарни надзор. У оквиру овог пројекта су опредељена средства за рад санитарне
инспекције у текућој години (разврстано по позицијама). Та средства обухватају плате
запослених (са порезима и доприносима) трошкове за запослене (превоз), социјална
давања (боловање), трошкове путовања, трошкове услуга по уговору, трошкове за
поправке и одржавање опреме, трошкове за набавку материјала, трошкове анализе хране и
др.
Процењује се да је у периоду од 2016. до краја 2017. године, у буџету Републике
Србије потребно обезбедити:
- неопходна средства ради израде заједничке информационе платформе;
- средства за полагање испита за инспекторе према Закону о инспекцијском
надзору.

V.

1.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

Одређење проблема који закон треба да реши

Законом о санитарном надзору уређују се послови санитарног надзора, начин и
поступак вршења санитарног надзора, одређују се области и објекти који подлежу
санитарном надзору и санитарни услови које ти објекти морају испуњавати, као и
овлашћења, права, дужности и услови у погледу школске спреме санитарних инспектора
ради вршења санитарног надзора.
Имајући у виду чињеницу да је, од доношења претходног закона прошло више од
10 година и да је у том периоду дошло до нових стручних и научних сазнања, интензивног
развоја здравствених и информационо-комуникационих технологија, ступања на снагу
нових закона и нових надлежности у том смислу, као и потребу да се на јединствен начин,
на територији целе Републике Србије уреди ова област, приступило се изради новог
Закона о санитарном надзору (у даљем тексту: Закон), како би се на адекватнији,
ефикаснији и рационалнији начин вршио инспекцијски надзор и пратило санитарнохигијенско стање и превентивно деловало на угрожавање здравственог стања
становништва.
Разлози за доношење новог закона условљени су с једне стране унапређењем
развоја стручних и научних сазнања, планирања и ефикасног управљања системом ризика
у делатностима под санитарним надзором, као и прикупљањa и обраде података у вези са
санитарно-хигијенским стањем објеката и са друге стране, стварање претпоставке за
увођење информационо-комуникациних технологија у праксу спровођења санитарног
надзора на територији целе Републике чиме се постиже рационализација свих поступака
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приликом надзора. Наведеним законом утврђује се и основ за функционисање
интегрисаног санитарног надзора.
2.

Циљеви који се доношењем закона постижу
Доношењем овог закона постићи ће се следећи циљеви:
-

-

-

3.

Унапређење система и процедура у санитарном надзору, обезбеђивање и
подизање квалитета у надзору, као и стварање основа за интегрисано
функционисање санитарног надзора на подручју Републике;
Стварање услова да се санитарни надзор, примена процедура и едукација
инспектора спроводе на јединствен начин – у складу са законом;
Унапређење планирања и ефикасног управљања системом процене ризика у
објектима под санитарним надзором, као и прикупљање и обраде података у
вези са санитарно-хигијенским стањем објеката, у циљу спречавања поремећаја
здравља становништва и обезбеђења ефикасног коришћења свих расположивих
ресурса у систему санитарног надзора (кадар, опрема и простор, возила,
информационо-комуникационе технологије и тд.);
Рационалнo коришћење информационо-комуникациних технологија, поред
унапређења квалитета рада санитарних инспектора, размену свих информација
од значаја за очување здравља становништва, јавности у раду као и
усавршавања санитарних инспектора, обезбеђује се знатна уштеда у
финансијским средствима која се у овом моменту опредељују за вршење
санитарног надзора, кроз смањење трошкова свих административних процеса и
процедура које прате инспекцијски надзор;
Унапређење система обавезног праћења, извештавања и јавности у раду
санитарних инспектора;
Уштеда у времену привредним субјектима и предузетницима применом јасно
дефинисаних и краћих процедура, што доноси и економску добит.

Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема

Да, разматране су и друге могућности у складу са основним постулатима Анализе
ефеката прописа. Међутим, имајући у виду чињеницу да је од доношења Закона о
санитарном надзору ("Службени гласник РС", бр. 125/04) ) протекло више од 10 година, те
да је ово основни закон који регулише област санитарног надзора, да су у питању послови
од општег инереса за целу Републику, као и да је у питању велик обим измена мишљења
смо да није постојала могућност да се усклађивање са другим прописима и проблеми који
се решавају овим законом уреде на другачији начин него доношењем новог закона.
4.

Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема

Имајући у виду да су послови санитарног надзора послови од општег интереса за
Републику, сматрамо да се ова област може уредити искључиво на овај начин.
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5.

На кога ће и како ће утицати предложена решења
Решења предложена у Закону о санитарном надзору односе се на:
-

здравствене установе, приватну праксу, односно друга правна лица која
обављају здравствену делатност у складу са законом;
- привредне субјекте који обављају делатности из домена производње, промета и
безбедности хране, предмета опште употребе и водоснабдевања;
- друштво у целини кроз превентивни и саветодавни инспекцијски надзор у
циљу унапређења и очувања здравља становништва, на територији Републике
Србије.
На предложени начин обезбедиће се услови за несметано и квалитетно обављање
делатности свих физичких и правних лица, кретање робе и капитала, благовремена и
сигурнија размена информација и прикупљање значајних података ради обавештавања
јавности у циљу унапређења и очувања здравља становништва.
6.

Трошкови које ће примена Закона изазвати код грађана и привреде, посебно код
малих и средњих предузећа

Предложена решења у Закону неће створити додатне трошкове грађанима, као ни
привреди, односно малим и средњим предузећима.
За опремање и едукацију инспекцијске службе, у циљу спровођења закона,
користиће се опредељена средства према плану одрживог буџета Министарства за
наредну годину, уз подршку расположивих ЕУ пројеката.
7.

Да ли позитивни ефекти доношења Закона оправдавају трошкове

На предложени начин доћи ће до квалитетнијег, рационалнијег и ефикаснијег
инспекцијског надзора који ће донети позитиван ефекат на побољшање здравља
становништва чиме ће се обезбедити трајна уштеда финансијских средстава у буџету
Републике и фонду здравственог осигурања, која се издвајају за лечење и рехабилитацију
поремећаја здравља, али и економских уштеда привредних субјеката због повећане
безбедности производа у процесу производње и промету.
Дугорочно гледано, средства која је неопходно обезбедити за функционисање
инспекцијског надзора над применом закона, су минимална у односу на позитивне ефекте,
који ће утицати пре свега на квалитет здравља и живота грађана, несметани проток роба и
капитала, јер се новим системом надзора усклађујемо са ЕУ стандардима које ће спречити
стварање непотребних баријера у слободном протоку, као и смањење трошкова
привредних субјеката кроз дефинисане процедуре у надзору.
8.

Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну
конкуренцију

Овим нацртом закона стварају се могућности за даље унапређење рада и развоја
нарочито малих и средњих предузећа, скраћењем времена у надзору, смањењем трошкова
у административним процедурама као и превентивним саветодавним посетама у циљу
Страна 9 од 11

обавештавања и указивања на поједине неусаглашености у циљу побољшања безбедности,
кватитета производа и услуга чиме се обезбеђује конкурентност на европском и светском
тржишту, и стимулише појава нових привредних субјеката, што представља релаксирајући
моменат за привредне субјекте. Такође, наведеним нацртом закона унапређује се квалитет
инспекцијског надзора и доприноси се бољој комуникацији са привредним субјектима.
9.

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове

Решења предложена у овом нацрту закона представљају резултат сарадње
Министарства здравља и других министарстава, органа и организација, стручних
удружења у областима под санитарним надзором, кроз низ стручних састанака и
радионица, на којима су презентоване новине у инспекцијском и санитарном надзору.
Јавна расправа спроведена је у периоду од 20. децембра 2016. до 14. јануара 2017.
године, а текст Нацрта закона постављен је на интернет страницу Министарства здравља,
како би сви заинтересовани могли да доставе своје примедбе.
Текст Нацрта закона презентован је на расправи организованој у Нишу, дана 23.
децембра 2016. године у Нишу и на расправи организованој у Београду, дана 10. јануара
2017. године у Привредној комори Србије.
Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, организација,
јавних служби, Комора здравствених радника, удружења пацијената, Института и Завода
за јавно здравље, Националне организације потрошача (НОПС), НАЛЕД, Привредне
коморе, професионалних удружења као и свих заинтересованих субјеката, правних и
физичких лица на које се закон примењује, а по позиву и за представнике заштитника
грађана, повереника за доступност информација од јавног значаја, повереника за заштиту
равноправности.
Поред две одржане јавне расправе у Нишу и Београду, на симпозијуму
здравствених радника Србије са међународним учешћем, који је одржан од 26.10.30.10.2016. на Златибору, у оквиру радних сесија Друштва санитарних инжењера и
техничара Србије, такође је презентован Нацрт закона о санитарном надзору. Учесници
Симпозијума су дали своје сугестије и примедбе по одржаној презентацији.
10.

Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења закона

По ступању на снагу овог нацрта закона, неопходно је донети, одговарајуће
подзаконске акте који се односе на утврђивање јединствених методолошких принципа,
стандарда и поступака за вршење надзора.
Наведеним законом утврђује се и основ за обавезно стручно усавршавање и
едукацију инспектора на нивоу целе Републике.

11.

Капацитети за спровођење предлoжених решења и План активности и мера за
спровођење законских решења

За спровођење предложених решења користиће се постојећи административни
капацитети, уз континуирану едукацију истих уз подршку пројеката ЕУ (ТAIEX, PLAC и
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сл.) и СУК и запошљавање нових кадрова у складу са политиком Владе Републике Србије
(у складу са кадровским планом јачања административних капацитета поштујући и
примедбе Европске комисије).

VI.

ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Нацртом Закона о санитарном надзору, предложено је доношење следећих
подзаконских аката:
- из члана 8. став 2.
- из члана 12. став 3.
- из члана 23. став 5.
- из члана 23. став 6.
- из члана 23. став 7.
- из члана 30. став 4.
- из члана 36. став 3.
Министар надлежан за послове здравља, на основу овлашћења из овог закона,
донеће све напред наведене подзаконске акте у року од дванаест месеци од дана ступања
на снагу овог закона.
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