
 

                        На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 

61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог 

Министарства здравља,  

                        Одбор за јавне службе  доноси 

 

ПРОГРАМ 

 ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

 

                         1. У поступку припреме Нацрта закона о здравственој заштити, 

Министарство здравља спроводи јавну расправу о Нацрту закона о здравственој заштити ( 

у даљем тексту: Нацрт закона ), који је саставни део овог програма. 

                         2. Јавна расправа о Нацрту закона биће спроведена у периоду од 26. 

децембра 2016. године  до 24. јануара 2016. године. 

                         3. Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, 

организације обавезног здравственог осигурања, комора, здравствених установа и 

приватне праксе, друштава за осигурање, удружења пацијената, стручне јавности и други 

заинтересовани субјекти. 

                         4. Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници 

Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на порталу е-управе. 

                         5. Министарство здравља организоваће презентације и јавне расправе у: 

                         - Београду, 27. децембра 2016. године , у периоду од 10:00 до 14:00 часова, 

у просторијама Привредне коморе Србије, сала 1, приземље, Београд, Ресавска бр. 13-15; 

             - Крагујевцу,  11. јануара 2017. године, у периоду од 10:00 до 14:00 часова, у 

Скупштинској сали града Крагујевца, Крагујевац, Трг слободе бр. 3; 

                         - Новом Саду, 17. јануара 2017. године, у периоду од 10:00 до 14:00 часова, 

у  амфитеатару у великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад, 

Владике Платона бб; 

                          - Нишу, 19. јануара 2017. године, у периоду од 10:00 до 14:00  часова, у 

амфитеатру А0 Медицинског факултета у Нишу, Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.                                      
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http://www.zdravlje.gov.rs/


                         6. Позивају се учесници јавне расправе да своје примедбе, предлоге, 

иницијативе, коментаре и сугестије доставе, у периоду одржавања јавне расправе на имејл 

адресу: javna.rasprava.zdravstvena.zastita@zdravlje.gov.rs или писменим путем 

Министарству здравља, Београд, Немањина 22-26. 

                         7. По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља ће 

сачинити извештај о одржаној јавној расправи и објавити га на својој интернет страници и 

порталу е-управе најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

О5 Број: 011-12251/2016 

У Београду, 21. децембра 2016. године 

 

                                                    ОДБОР ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

                                                                                                             ПРЕСЕДНИК ОДБОРА 

                                                                                                                 др Златибор Лончар 

                          

 


