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О ЗА ШТИ ТИ СТА НОВ НИ ШТВА  

ОД ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ 
(ШТА НО ВО ДО НО СИ ТЗВ. КО РО НА ЗА КОН)*

Сажетак:На род на скуп шти наРе пу бли ке Ср би је је у 2020. го ди ни два 
пу та ме ња ла и до пу ња ва ла За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо-
ле сти. Глав ни циљ ау то ра овог ра да огле да се у то ме да ука же да су до не те 
из ме не и до пу не „ја сан по ка за тељ” да су од ре ђе не ме ре ко је су има ле за циљ 
спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19 про пи си ва не без прав ног 
осно ва. 

Кључнеречи: CO VID-19, за ра зна бо лест, пре кр шај, нов ча на ка зна, ин-
спек ци ја.

УВОД

У Ре пу бли ци Ср би ји од ка да је про гла ше на епи де ми ја за ра зне бо ле сти 
про пи си ко ји има ју за циљ спре ча ва ње ши ре ња за ра зне бо ле сти се ско ро 
сва ко днев но ме ња ју.1 Од ре ђе ње ме ре про пи су ју над ле жни, али и не на дле жни 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та „Би о ме ди ци на, за шти та жи вот не сре ди не и пра во”. 
Про је кат бр. 179079 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Са пра вом се на во ди: Здрав стве на кри за иза зва на но вом бо ле шћу КО ВИД – 19 на-
мет ну ла је са вре ме ним дру штви ма по тре бу да да ју но ве од го во ре на не ка ста ра пи та ња из 
обла сти здрав стве не за шти те. Вид. Бра ни слав Ри сти во је вић, (Не)оба ве зност вак ци на ци је у 
РС: слу чај КО ВИД-19, У: Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је, 
Но ви Сад, 2020, 196. О не ким прав ним про бле ми ма у ве зи ове те ме вид. Иван Ми лић, Жи вот 
у ка зне ним за во ди ма за вре ме ван ред ног ста ња про гла ше ног због епи де ми је за ра зне бо ле сти 
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ор га ни. Основ ни за кон ко јим се уре ђу је за шти та ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти је За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти.2 Ра ди се о 
За ко ну из 2016. го ди не. Прав ни основ за про пи си ва ње од ре ђе них ме ра, пре 
све га, од стра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је био је упра во на ве де ни За кон о 
за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти. Ме ђу тим, про пи си ва не су и 
оне ме ре за ко је ни је по сто јао прав ни основ у ЗоЗ СоЗБ-2016. Та кво про пи-
си ва ње ме ра без прав ног осно ва у ЗоЗ СоЗБ-2016 отва ра „мно га пи та ња”. 
По себ но је ва жно за она ли ца ко ја су због при ме не ме ра пре тр пе ла ште ту 
– пи та ње на кна де ште те. Та ко ђе, од ре ђе не рад ње при ли ком спро во ђе ња ме-
ра су пред у зи ма не од стра не оних ли ца (тј. ор га на) ко ји за то по ЗоЗ СоЗБ-2016 
ни су би ли овла шће ни. 

Чи ни се да је уо че но да су од ре ђе не ме ре про пи си ва не без прав ног осно-
ва у ЗоЗ СоЗБ-2016. До истог ре ше ња се до ла зи и ка да је реч о рад ња ма ко је 
су пред у зи ма ла нео вла шће на ли ца. С тим у ве зи, за ко но да вац је два пу та у 
2020. го ди ни ме њао и до пу ња вао ЗоЗ СоЗБ-2016 (10. ма ја и 12. но вем бра). 
Пр ва из ме на и до пу на ЗоЗ СоЗБ-2016 је не знат на (али ни ка ко ни је без зна ча-
ја) у од но су на дру гу. Ду га из ме на и до пу на ЗоЗ СоЗБ-2016 је обим ни ја и 
сва ка ко зна чај ни ја, јер се њо ме про пи су ју ве ли ке но ви не у обла сти за шти те 
ста нов ни штва од за ра зне бо ле сти. Реч је о за ко ну ко ји је, пре све га, у ме ди-
ји ма пред ста вљан као тзв. ко ро на за кон, а ко ји је до нет из раз ло га ак ту ел не 
епи де ми о ло шке си ту а ци је. У овом ра ду ука за ће се на по је ди не но ви не до-
не тих за ко на. 

1. ПР ВА ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ЗА КО НА О ЗА КО НА О ЗА ШТИ ТИ  
СТА НОВ НИ ШТВА ОД ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ

Пр ви пут у 2020. го ди ни За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти из ме њен је и до пу њен За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти3, ко ји је На род на скуп шти на 
до не ла 10. ма ја 2020. го ди не. ЗоЗ СоЗБ-2020А има укуп но три чла на. Реч је 
о из ме на ма у де лу ко је се ти чу ка зне них од ре да ба. Из ме ње ни су и до пу ње ни 
чла но ви 81 и 85 ЗоЗ СоЗБ-2016. 

CO VID-19, Срп ска прав на ми сао, бр. 53/2020, 89-105; Иван Ми лић, О тзв. по ли циј ском ча су 
за вре ме ван ред ног ста ња про гла ше ног због епи де ми је за ра зне бо ле сти CO VID-19, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 2/2020, 745–762. 

2 За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
15/2016. (у да љем тек сту и ЗоЗ СоЗБ-2016).

3 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 68/2020. (у да љем тек сту ЗоЗ СоЗБ-2020А).
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На и ме, чла ном 81 ЗоЗ СоЗБ-2016 про пи су ју се нов ча не ка зне за пре кр-
ша је ко је учи не прав на ли ца. У овом чла ну ЗоЗ СоЗБ-2020А до да та је јед на 
тач ка (тач ка 9) ко ја гла си: не по сту па по про пи си ма, од лу ка ма или на ред ба-
ма ко је до но се над ле жни ор га ни у скла ду са овим за ко ном, а ко ји ма се од ре-
ђу ју ме ре за за шти ту ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти. На и ме, по ја вио 
се про блем што за кр ше ње по је ди них ме ра из про пи са ко је је, пре све га, 
до не ла Вла да РС ни је би ла прописанa санк ци ја. На и ме, ра ди се о то ме да су 
би ле уве де не од ре ђе не за бра не и огра ни че на али ни је би ла про пи са на пре-
кр шај на санк ци ја. Са да се овом до пу ном тај про блем ре ша ва. Да кле, ре шен 
је про блем тзв. блан кет ног пре кр ша ја. Та ко ђе, из ме ња на је ви си на ми ни мал-
не нов ча не ка зне (са 30.000 на 50.000 ди на ра) за по је ди не пре кр ша је. 

Чла ном 85 ЗоЗ СоЗБ-2016 се про пи су ју нов ча не ка зне за пре кр ша је ко је 
учи не фи зич ка ли ца. Што се ти че из ме на и до пу на овог чла на исти је слу чај 
као и са чла ном 81. Да кле, и у ње му се про пи су је но ва тач ка (тач ка 10), чи ја 
је са др жи на иста као и у чла ну 81 (не по сту па по про пи си ма, од лу ка ма или 
на ред ба ма ко је до но се над ле жни ор га ни у скла ду са овим за ко ном, а ко ји ма 
се од ре ђу ју ме ре за за шти ту ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти). Из ме ње-
на је ви си на ми ни мал не нов ча не ка зне (са 30.000 на 50.000 ди на ра) за све 
пре кр ша је из чла на 85 ЗоЗ СоЗБ-2016. 

Као што смо ре кли ЗоЗ СоЗБ-2020А има три чла на. Тре ћим чла ном се 
про пи су је ка да ЗоЗ СоЗБ-2020А сту па на сна гу – а то је дан об ја вљи ва ња у 
Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. Ин те ре сант но је при ме ти ти да ве-
ћи на про пи са ко ја се до но се за вре ме епи де ми је за ра зне бо лест CO VID-19 
сту па на сна гу од да на об ја вљи ва ња у Слу жбе ном гла сни ку РС, што мо же 
би ти, по себ но има ју ћи у ви ду по је ди не до не те про пи се, вр ло про бле ма тич-
но. Ра ди се о то ме да се не мо же оче ки ва ти од гра ђа на да се баш тог да на 
ка да се об ја ви про пис упо зна ју са ње го вом са др жи ном.4 

Ове из ме не и до пу не го во ре о то ме да је за ко но дав цу био циљ да по ве ћа 
по себ ни ми ни мум за пре ће не ка зне за по је ди не пре кр ша је, као и да прав но 
уре ди „пре кр шај но санк ци о ни са ње” за кр ше ње за бра на ко је се про пи су ју 
по себ ним про пи си ма, од лу ка ма или на ред ба ма. 

4 Ин те ре сант но је про чи та ти Обра зло же ње ЗоЗ СоЗБ-2020А ко је се од но си на сту па ње 
на сна гу. Вид. Кaкo пaндeмиja зaрaзнe бoлeсти CO VID-19 и дaљe трaje, и кaкo су мнoгe мeрe 
кoje су вaжилe у врeмe вaнрeднoг стaњa, ублaжeнe, пoтрeбнo je дa сe тe мeрe стрикт нo пoш-
туjу кaкo сe нe би дeсиo нoви тaлaс ширeњa зaрaзe. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa oвaj зaкoн сту-
пи нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”, имajући у ви ду 
нeнaдoкнaдиву штeту кoja би њeгoвим нeступaњeм нa снaгу дaнoм oбjaвљивaњa мoглa дa 
нaступи пo свe грaђaнe Рeпубликe Србиje, тj. пo здрaвљe и живoт вeликoг брoja грaђaнa, пo 
здрaвствeни систeм и, пoслeдичнo, и пo њeну приврeду. Вид. http://www.par la ment.gov .rs/
upload/ar chi ve/fi les/la t/pd f/pred lo zi_za ko na/2020/567-20%20-%20La t..pd f на дан: 12. 12. 2020. 
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2. ДРУ ГА ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ЗА КО НА О ЗА ШТИ ТИ  
СТА НОВ НИ ШТВА ОД ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ – ТЗВ. КО РО НА ЗА КОН

По дру ги пут у 2020. го ди не За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти из ме њен је и до пу њен За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти,5 ко ји је На род на скуп шти на 
до не ла12. но вем бра 2020. го ди не. За раз ли ку од пр вих из ме на и до пу на, ЗоЗ-
СоЗБ-2020Б до но си зна чај ни је но ви не у обла сти за шти те ста нов ни штва од 
за ра зне бо ле сти. ЗоЗ СоЗБ-2020Б има укуп но 22 чла на. Иа ко би се мо жда 
ре кло да 22 чла на не пред ста вља ју ве ли ке но ви не, то ипак ни је тач но. Би ло 
би пре ам би ци о зно ка да би смо у овом ра ду ма кар и по ку ша ли да об ра ди мо 
све из ме не и до пу не, па ће мо за по тре бе овог ра да ана ли зи ра ти са мо по је-
ди не. ЗоЗ СоЗБ-2020Б је та ко ђе сту пио на сна гу да ном об ја вљи ва ња у Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је.

2.1. Кућ на изо ла ци ја и ка ран тин у кућ ним усло ви ма

Од да на ка да је про гла ше на епи де ми ја за ра зне бо ле сти CO VID-19 би ло 
је раз ли чи тих по сту па ња са ли ци ма ко ја су у од ре ђе но вре ме пре шла др-
жав ну гра ни цу Ре пу бли ке Ср би је (ко ја су се вра ти ла у Ре пу бли ку Ср би ју), 
јер је по је ди ним ли ци ма за ко ни то или не за ко ни то од ре ђе на ме ра ка ран ти на 
у кућ ним усло ви ма (тзв. ме ра са мо и зо ла ци је). Реч је о ли ци ма ко ја од ре ђе но 
вре ме ни су сме ла да на пу шта ју свој стан-ку ћу, јер се ме ра ка ран ти на спро-
во ди ла у кућ ним усло ви ма. Би ло је и оних ли ца ко ја су пре кр ши ла ову ме ру, 
те им је из тог раз ло га од ре ђен при твор (јер се кр ше ње ка ран ти на ква ли фи-
ко ва ло као кри вич но де ло – не по сту па ње по здрав стве ним про пи си ма за 
вре ме епи де ми је из чл. 248 Кри вич ног за ко ни ка6), а би ло је и оних ко ји су 
због тог кри вич ног де ла и осу ђе ни.7 Та ко ђе је и дру гим ли ци ма, а не са мо 

5 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 136/2020. (у да љем тек сту ЗоЗ СоЗБ-2020Б). Ин те ре сант но је из 
Обра зло же ња За ко на ви де ти ко ји се циљ њи ме по сти же. Вид. За ко ном о из ме на ма и до пу-
на ма за ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти по сти же се нај ви ши мо гу ћи 
сте пен за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти ор га ни зо ва ним и све у куп ним де ло ва њем 
дру штва, у ци љу спре ча ва ња, су зби ја ња и ис ко ре њи ва ња за ра зних бо ле сти. До но ше њем За-
ко на о из ме на ма и до пу на ма за ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти ство ри ће 
се усло ви за ква ли тет ни ју и ефи ка сни ју за шти ту ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти. Из вор: 
http://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/mml/vi e wAct/3529 на дан: 10. 1. 2021.

6 Кри вич ни за ко ник, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 
111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019. 

7 Вид. Пр ву ка зну, мак си мал ну про пи са ну за ко ном, због кри вич ног де ла не по сту па ња 
по здрав стве ним про пи си ма у вре ме епи де ми је, ју че пре под не из ре као је Основ ни суд у 
Ди ми тров гра ду. Окри вље ном је из ре че на ка зна од три го ди не за тво ра. Из вор: http://www.
po li ti ka.rs /sc c/cla nak/451055/Su di je-be z-mi lo sti-za -kr se nje-sa mo i zo la ci je на дан: 10. 11. 2020. 
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оним ко ји су ушли у на шу др жа ву, од ре ђи ва на ме ра тзв. са мо и зо ла ци је у 
кућ ним усло ви ма.8 

Упра во су се у ве зи са ка ран ти ном/са мо и зо ла ци јом по ја ви ли прав ни 
про бле ми, јер ЗоЗ СоЗБ-2016 ни је екс пли цит но про пи си вао ову ме ру ка ко се 
она у прак си спро во ди ла. Сти че се ути сак да је за ко но да вац уо чио да је по треб-
но да се за ко ном уре де ме ре ко је се огле да ју у огра ни че њу сло бо де кре та ња 
ли ци ма из раз ло га спре ча ва ња ши ре ња за ра зне бо ле сти. С тим у ве зи, у пр вом 
чла ну ЗоЗ СоЗБ-2020Б до да ју се по је ди ни из ра зи у чла ну 2 ЗоЗ СоЗБ-2016.

Про пи су је се „кућ на изо ла ци ја”. Кућ на изо ла ци ја је про ти ве пи де миј ска 
ме ра из два ја ња, у кућ ним усло ви ма, ин фи ци ра них осо ба без симп то ма или 
са ма ни фест ном бо ле шћу ко ја не зах те ва ле че ње у бол ни ци, то ком пе ри о да 
за ра зно сти, на на чин да се спре чи или огра ни чи ди рект ни, од но сно ин ди-
рект ни пре нос, од но сно мо гу ћи пре нос ин фек тив ног аген са на дру ге осо бе. 
Ме ра кућ не изо ла ци је се при ме њу је у то ку епи де ми ја за ра зних бо ле сти од 
ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја, у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма.

Ме ру кућ не изо ла ци је на ла же док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста за ин фек-
тив не бо ле сти или дру ги док тор ме ди ци не у скла ду са на ред бом ми ни стра, о 
че му оба ве шта ва епи де ми о ло га те ри то ри јал но над ле жног ин сти ту та, од но сно 
за во да за јав но здра вље или дру ге над ле жне здрав стве не уста но ве. Бли же усло-
ве и на чин од ре ђи ва ња ме ре, ор га не, од но сно слу жбе за ду же не за кон тро лу и 
на чин вр ше ња кон тр о ле по што ва ња ме ре кућ не изо ла ци је про пи су је Вла да.9

Уво ди се и „ка ран тин у кућ ним усло ви ма”.10 Ка ран тин у кућ нимусло-
ви ма је ме ра огра ни ча ва ња ак тив но сти ра ди пра ће ња здрав стве ног ста ња 
кон та ка та, тј. здра вих осо ба ко је су би ле из ло же не слу ча ју за ра зне бо ле сти 
то ком пе ри о да ње го ве за ра зно сти, са ци љем да се спре чи ши ре ње за ра зне 
бо ле сти. Пре ма ЗоЗ СоЗБ-2020Б, ка ран тин у кућ ним усло ви ма је ме ра ко јом 
се огра ни ча ва сло бо да кре та ња и на ла же пра ће ње здрав стве ног ста ња здра-
вим ли ци ма ко ја су би ла или за ко ја по сто ји сум ња да су би ла у кон так ту са 
ли ци ма за ра же ним од за ра зне бо ле сти, уко ли ко се тим ли ци ма не од ре ђу је 
ме ра ка ран ти на. Реч је о то ме да се ме ра ка ран ти на не спро во ди у кућ ним 
усло ви ма већ у по себ ним објек ти ма ко ји ис пу ња ва ју про пи са не усло ве.11 
Да кле, овој ка те го ри ји ли ца мо же да се од ре ди ка ран тин у кућ ним усло вим 
или ка ран тин. Док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је над ле жног 
за во да, од но сно ин сти ту та за јав но здра вље или дру ге над ле жне здрав стве-
не уста но ве од ре ђу је ко ја ли ца под ле жу ме ри ка ран ти на у кућ ним усло ви ма.

8 О по је ди ним про бле ми ма у ве зи са ка ран ти ном вид. Dar ko Si mo vić, Van red no sta nje 
u Sr bi ji: ustav ni okvir i prak sa po vo dom pan de mi je CO VID-19, Sve ske za jav no pra vo, Fon da ci ja 
Cen tar za jav no pra vo, Sa ra je vo, br. 39/2020, 18.

9 Вид. чл. 6 ЗоЗ СоЗБ-2020Б.
10 Вид. чл. 8 ЗоЗ СоЗБ-2020Б. 
11 Вид. чл. 31 ЗоЗ СоЗБ-2016. 
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Док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је пи сме но оба ве шта ва 
са ни тар ног ин спек то ра о ли ци ма ко ји ма је по треб но од ре ди ти ме ру ка ран-
ти на у кућ ним усло ви ма, ра ди до но ше ња од го ва ра ју ћег ре ше ња.

Ли цу ко јем се од ре ђу је ме ра ка ран ти на у кућ ним усло ви ма док тор меди-
ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је (…) да је оба ве ште ње о тра ја њу ка ранти-
на у кућ ним усло ви ма, на чи ну по на ша ња и дру гим чи ње ни ца ма од зна ча ја 
за спро во ђе ње те ме ре. 

Ме ра ка ран ти на у кућ ним усло ви ма се при ме њу је у то ку епи де ми ја 
за ра зних бо ле сти од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја, у скла ду са за ко ном и 
дру гим про пи си ма.12 Ду жи на тра ја ња ка ран ти на у кућ ним усло ви ма од ре-
ђу је се у вре ме ну тра ја ња мак си мал не ин ку ба ци је од ре ђе не за ра зне бо ле сти, 
по чев од мо мен та по след ње из ло же но сти из во ру ин фек ци је.

Та ко ђе се ме ра ка ран ти на у кућ ним усло ви ма мо же при ме ни ти и пре ма 
пут ни ци ма у ме ђу на род ном са о бра ћа ју ко ји ула зе у Ре пу бли ку Ср би ју из 
др жа ва са не по вољ ном епи де ми о ло шком си ту а ци јом.

По себ но се уре ђу ју пра ви ла ако је реч о ли цу ко је је за по сле ни и ка да 
се ме ра ка ран ти на у кућ ним усло ви ма од ре ђу је пре ма де те ту. С тим у ве зи, 
за по сле ним ли ци ма ко ји ма је од ре ђе на ме ра ка ран ти на у кућ ним усло ви ма, 
за вре ме про ве де но у ка ран ти ну у кућ ним усло ви ма при па да од го ва ра ју ћа 
на кна да за ра де, од но сно пла те, у скла ду са за ко ном, а ре ше ње са ни тар ног 
ин спек то ра о од ре ђи ва њу ме ре ка ран ти на исто вре ме но пред ста вља и по твр-
ду о спре че но сти за рад док та ме ра тра је. Са дру ге стра не, ако се ме ра ка-
ран ти на у кућ ним усло ви ма од ре ђу је де те ту ко је ни је на вр ши ло 14. го ди ну 
жи во та или ли цу ко је ни је у ста њу да се са мо ста ра о се би и о за шти ти сво-
јих пра ва и ин те ре са, ре ше ње се из да је ро ди те љу, од но сно ста ра те љу. Та ко ђе, 
ро ди те љу, од но сно ста ра те љу де те та пред школ ског уз ра ста или ли ца ко је не 
сме да бу де оста вље но без над зо ра по за ко ну, ре ше ње са ни тар ног ин спек то-
ра исто вре ме но пред ста вља и по твр ду о спре че но сти за рад док тра је ме ра 
ка ран ти на у кућ ним усло ви ма од ре ђе на тим ре ше њем.

2.2. Огра ни че ње сло бо де кре та ња ли ци ма  
у ко лек тив ном сме шта ју

За вре ме епи де ми је за ра зне бо ле сти CO VID-19 од ре ђе ним ли ци ма би ло 
је (или је још увек) за бра ње но да на пу шта ју од ре ђе ње „уста но ве”. Та ко ђе 
би ло је (или је још увек) за бра ње но ли ци ма ко ја су сме ште на у од ре ђе не 

12 Епи де ми ја од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја озна ча ва по ја ву те шких кли нич ких 
об ли ка за ра зних бо ле сти и/или смр ти од за ра зне бо ле сти, при че му по сто ји опа сност од 
на стан ка те жих еко ном ских и дру штве них по сле ди ца, пре ко гра нич ног пре но ше ња бо ле сти, 
као и по нов на по ја ва слу ча је ва од стра ње не или ис ко ре ње не за ра зне бо ле сти. Вид. чл. 2 ст. 1 
тач. 8 ЗоЗ СоЗБ-2016. 
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уста но ве да при ма ју по се те. Та ко је на при мер у од ре ђе ном вре мен ском пе-
ри о ду свим ли ци ма ли ше ним сло бо де би ло за бра ње но да на пу шта ју ка зне-
не за во де као и да при ма ју по се те од стра не чла на по ро ди це. Мо жда је и 
не спор но што је уве де на ова ква за бра на, али се по ста вља пи та ње ко је увео 
за бра ну и на осно ву ко јег пра вог осно ва? До ла зи се до за кључ ка да је ди рек-
тор Упра ве за из вр ше ње кри вич них санк ци ја увео за бра ну. Ме ђу тим, та кво 
ре ше ње је прав но спор но јер се у За ко ну о из вр ше њу кри вич них санк ци ја13 
не на ла зи основ ко ји омо гу ћа ва уво ђе ње ова кве за бра не. 

Та ко ђе су за бра ње не по се те свим уста но ва ма со ци јал не за шти те за сме-
штај ста рих ли ца, док је ко ри сни ци ма уста но ва за бра ње но да на пу шта ју ове 
уста но ве. Ова за бра на је уве де на На ред бом14 ми ни стра здра вља. Ме ђу тим, 
опет је прав но спор но15 што је уве де на за бра на, јер се по ста вља пи та ње прав-
ног осно ва. На ред ба је до не та на осно ву чла на 52. став 1. тач ка б) и чла на 53. 
став 1. тач ка 2) За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 15/16), чла на 15. став 1. и чла на 23. став 2. За ко на о 
др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 30/18 – др. 
за кон и 47/18), а на пред лог Ре пу блич ке струч не ко ми си је за за шти ту ста нов-
ни штва од за ра зних бо ле сти и Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут”. Ме ђу тим, у чла ну 52. став 1. тач ка б) и чла на 53. став 1. 
тач ка 2) За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти се про пи су је да 
ми ни стар мо же да на ре ди огра ни че ње кре та ња ста нов ни штва у под руч ју 
за хва ће ном ван ред ном си ту а ци јом. Сма тра мо да се под овим прав ним осно вом 
не мо гу под ве сти и уста но ве со ци јал не за шти те за сме штај ста рих ли ца.16 

Чи ни се да је, та ко ђе, уо че но да се мо ра прав но уре ди ти уво ђе ње ова кве 
за бра не и то за ко ном.17 За то се са да про пи су је да пре вен тив ну ме ру огра ни-

13 За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/2014, 35/2019.
14 На ред ба о за бра ни по се та и огра ни че њу кре та ња у објек ти ма уста но ва за сме штај 

ста рих ли ца, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 28/2020, 66/2020, 87/2020.
15 Вид. https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/11/03/bri ne-li-se-dr%C5%BE a va-i-za -na s.html 

на дан: 10. 12. 2020. 
16 Још са мо да на по ме не мо да је Уред бом о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе-

ни гла сник РС, бр. 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 
56/2020, 57/2020, 58/2020, 60/2020, би ло про пи са но да Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва 
мо же да на ре ди да се из вр ши за тва ра ње свих при ла за отво ре ном про сто ру или објек ту и 
оне мо гу ћи на пу шта ње тог про сто ра или објек та без по себ ног одо бре ња, као и да на ре ди 
оба ве зан бо ра вак од ре ђе ним ли ци ма или гру па ма ли ца на од ре ђе ном про сто ру и од ре ђе ним 
објек ти ма (при хват ни цен три за ми гран те и сл.). У ци љу спре ча ва ња не кон тро ли са ног кре-
та ња ли ца ко ја мо гу би ти но си о ци ви ру са и са мо вољ ног на пу шта ња цен та ра за азил и при-
хват них цен та ра, при вре ме но се огра ни ча ва кре та ње тра жи ла ца ази ла и ире гу лар них ми-
гра на та сме ште них у цен тре за азил и при хват не цен тре у Ре пу бли ци Ср би ји и ус по ста вља 
се по ја чан над зор и обез бе ђе ње тих обје ка та. Чл. 3 ст. 1 и 2 Уред бе. 

17 С тим да се ни ка ко не сме за бо ра ви ти на Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 98/2006, по себ но у де лу у ко јем се уре ђу је мо гућ ност огра ни че ња сло бо де кре та ња. 
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ча ва ња сло бо де кре та ња ли ци ма у ко лек тив ном сме шта ју у ци љу спре чава-
ња уно ше ња ин фек ци је у ко лек тив на ре ђу је ми ни стар у слу ча ју епи де ми је 
за ра зних бо ле сти од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја, уко ли ко по сто је ин ди-
ка ци је.18

Пре вен тив на ме ра огра ни ча ва ња кре та ња ли ци ма у ко лек тив ном сме-
шта ју с ци љем спре ча ва ња уно ше ња ин фек ци је у ко лек тив се мо же на ре ди-
ти за све вр сте и све објек те ко лек тив ног сме шта ја или по себ но за ко лек ти-
ве у ко ји ма су сме ште на ли ца у по ве ћа ном ри зи ку од те шких фор ми бо ле сти 
и смрт ног ис хо да услед ин фек ци је. Сма тра мо да је за ко ном би ло по треб но 
ја сни је уре ди ти шта се све сма тра под „ко лек тив ним сме шта јем”19, ка ко у 
прак си не би до ла зи ло до раз ли чи тих ту ма че ња шта све спа да у ко лек тив ни 
сме штај. Ми шље ња смо да је за ко но да вац тре бао у дру гом чла ну (у де лу у 
ко јем се уре ђу је зна че ње из ра за упо тре бље них у за ко ну) да „де фи ни ше” и 
ко лек тив ни сме штај. 

2.3. Лич на за шти та од ин фек ци је

Осим На род не скуп шти не и Вла де Ре пу бли ке Ср би је „здрав стве не про-
пи се” за вре ме епи де ми ји за ра зне бо ле сти CO VID-19 про пи си ва ли су и дру-
ги (не)над ле жни ор га ни. Осим „пра ви ла по на ша ња” ко ја су ва жи ла на це лој 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, би ло је и оних ко ја су ва жи ла са мо на те ри-
то ри ји од ре ђе не ло кал не са мо у пра ве. По себ но тре ба ис та ћи да су по је ди ни 
ло кал ни шта бо ви за ван ред не си ту а ци је про пи си ва ли ра зно вр сне оба ве зе за 
гра ђа не иа ко за то ни су над ле жни. 

Та ко је од стра не по је ди них ло кал них шта бо ва за ван ред не си ту а ци је 
би ло про пи са но оба ве зно но ше ње за штит не ма ске и за штит них ру ка ви ца.20 
Та ко је на при мер би ла уве де на оба ве за да у уго сти тељ ском објек ту бу де 
од ре ђе но ли це за спро во ђе ње епи де ми о ло шких ме ра (да се од ре ди тзв. ко вид 
ре дар), а та ко ђе је огра ни че но рад но вре ме уго сти тељ ских обје ка та.21

Ово на по ми ње мо из раз ло га што ни је рет кост да за ко но да вац као и до но си о ци ни жих прав-
них ака та „за бо ра ве” на Устав РС при ли ком до но ше ња про пи са, па из тог раз ло га до но се 
не у став не про пи се. 

18 Вид. чл. 8 ЗоЗ СоЗБ-2020Б.
19 Ако по гле да мо по је ди не на ше „ак те” сам на зив ко лек тив ни сме штај се пре све га 

од но си на сме штај из бе гли ца и ра се ље них ли ца. На при мер вид. Ре ше ње о рас по ре ду сред-
ста ва не про фит ним ин сти ту ци ја ма, а ко ја се од но се на здрав стве но збри ња ва ње ра ње ни ка 
из бив ших ре пу бли ка СФРЈ, по моћ за со ци јал но угро же на ли ца, по кри ће тро шко ва сме шта-
ја и ис хра не у ко лек тив ном сме шта ју и по вра так из бе глих и ра се ље них ли ца, Слу жбе ни 
лист СРЈ, бр. 6/2003. 

20 Вид. https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/07/06/oba ve zno-no%C5%A1enje-za%C5%A1tit-
ne-ma ske-i-od go vor nost-za -ne no%C5%A1enje.html на дан: 10.12. 2020.

21 Вид. 1. https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/07/28/ogra ni%C4%8De nje-rad nog-vre me na-
gde -pi%C5%A1e-da-ta ko-mo %C5%BE e.html на дан: 10. 12. 2020. 2.https://srp ski prav nic ki klub.
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Мо ра мо да на по ме не мо да је Вла да Ре пу бли ке Ср би је про пи са ла ме ре22 
ко је се ти чу лич не за шти те од ин фек ци је и пре не го што су усво је не из ме не 
и до пу не За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зне бо ле сти (као што је 
но ше ње за штит не ма ске, др жа ње дис тан це, итд.). 

Ме ђу тим, прав ни про блем је основ за про пи си ва ње ме ра. Са да ЗоЗ СоЗБ-
2020Б про пи су је лич ну за шти ту од ин фек ци је,23 а то је ду жност сва ког по-
је дин ца да пред у зи ма ме ре лич не за шти те соп стве ног здра вља и жи во та у 
скла ду са при ро дом бо ле сти, а услед не при др жа ва ња ко јих мо же до ћи до 
угро жа ва ња здра вља и жи во та дру гих ли ца од за ра зне бо ле сти. На да ље, 
ме ре лич не за шти те од ин фек ци је под ра зу ме ва ју та кво чи ње ње или уз др-
жа ва ње од чи ње ња ко је је усме ре но на за шти ту соп стве ног и ту ђег здра вља 
и жи во та од за ра зне бо ле сти, а ко је на ро чи то под ра зу ме ва оба ве зу ко ри шће-
ња лич них за штит них сред ста ва у скла ду са при ро дом бо ле сти, од ре ђе но 
по на ша ње у за тво ре ном и/или на отво ре ном про сто ру, на јав ним и при ват ним 
оку пља њи ма и дру ге про пи са не ме ре лич не за шти те ко јим се спре ча ва или 
су зби ја ши ре ње за ра зне бо ле сти. Ме ре лич не за шти те од ин фек ци је усме-
ре не на за шти ту соп стве ног и ту ђег здра вља и жи во та од за ра зне бо ле сти, 
у вре ме про гла ше не епи де ми је, ду жна су да при ме њу ју сва ли ца, у скла ду 
са про пи си ма.

По себ но се уво ди оба ве за за прав на ли ца и пред у зет ни ке ко ји оба вља ју 
де лат ност у објек ти ма у ко ји ма бо ра ве дру га ли ца, јер су они ду жни да преду-
зму рад ње и ак тив но сти ра ди при ме не ме ра лич не за шти те, као и да од ре де 
ли це од го вор но за не по сред ну при ме ну тих ме ра.24

Ва жно је ис та ћи да ме ре лич не за шти те од ин фек ци је, вр сту лич них 
за штит них сред ста ва, про стор, објек те и усло ве ко ри шће ња тих сред ста ва, 
оба ве зе фи зич ких и прав них ли ца ко ја оба вља ју де лат ност или ко ја ко ри сте 
или бо ра ве у тим објек ти ма, од но сно про сто ру, на чин вр ше ња кон тро ле и 
дру га пи та ња од зна ча ја за при ме ну ме ра лич не за шти те од ин фек ци је ра ди 
спре ча ва ња или су зби ја ња ши ре ња за ра зне бо ле сти, про пи су је Вла да. Ова квим 

rs/2020/11/03/po nov no-ne za ko ni to-ogra ni%C4%8De nje-ra da-ugo sti telj skih-obje ka ta.html на дан: 
10. 12. 2020. 

22 Ме ре су про пи са не Уред бом о ме ра ма за спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти 
CO VID-19, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 
120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, 145/2020. (у да љем тек сту и Уред-
ба о ме ра ма CO VID-19).

23 Вид. чл. 10 ЗоЗ СоЗБ-2020Б.
24 Реч је о тзв. ко вид ре да ри ма ко ји су већ би ли „пред ви ђе ни” од стра не по је ди них 

ло кал них шта бо ва за ван ред не си ту а ци је. Сма тра мо да је тре ба ло да се про пи шу и оба ве зе 
тих ли ца, као што су оба ве зе при ме ра ра ди про пи са не за ли це за ду же но за кон тро лу за бра-
не пу ше ња. Вид. чл. 14 За ко на о за шти ти ста нов ни штва од из ло же но сти ду ван ском ди му, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 30/2010. Ме ђу тим, за њих је про пи са на и пре кр шај на од го вор ност 
(о то ме ви ди у од го ва ра ју ћем де лу ра да).
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ре ше њем се са мо Вла да Ре пу бли ке Ср би је овла шћу је да про пи су је ме ре 
„лич не за шти те од ин фек ци је”, што је до бро ре ше ње гле да но из угла пре 
све га прав не си гур ност. То по себ но зна чи да се не сме де ша ва ти да „ме ре 
за шти те” про пи су је ко стиг не а по себ но не ло кал ни шта бо ви за ван ред не 
си ту а ци је (као што је то прак са).25

2.4. Ор га ни над ле жни за вр ше ње над зо ра над при ме ном ме ра
личнезаштитеодинфекције

Ка ко се пре све га од „др жав них зва нич ни ка” мо гло са зна ти – ве ли ки 
број ли ца ни је по сту пао у скла ду са „здрав стве ним про пи си ма”, а та ко ђе 
ни је за не мар љив број ли ца ко ји је осу ђен или ка жњен. Ме ђу тим, у прак си 
се по ја вио ве ли ки про блем у по гле ду спро во ђе ње ЗоЗ СоЗБ-2016, јер ин спек-
циј ски над зор над при ме ном овог за ко на и дру гих про пи са и оп штих ака та 
ко ји ма се уре ђу је област за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти вр ши 
ми ни стар ство над ле жно за по сло ве здра вља, пре ко са ни тар них ин спек то ра. 

Има ју ћи у ви ду да је број са ни тар них ин спек то ра не до во љан, у прак си 
су и дру ги не на дле жни ор га ни уче ство ва ли у спро во ђе њу ЗоЗ СоЗБ-2016, пре 
све га та ко што су из да ва ли пре кр шај не на ло ге и под но си ли зах те ве за по-
кре та ње пре кр шај ног по ступ ка због кр ше ња по је ди них од ре да ба ЗоЗ-
СоЗБ-2016 или дру гих про пи са ко ји су до не ти на осно ву ње га. На рав но да 
та кво по сту па ње ни је у скла ду са За ко ном о пре кр ша ји ма. Пре кр шај ни суд 
је у оба ве зи да зах тев за по кре та ње по ступ ка од ба ци ре ше њем ка да га је 
под нео нео вла шће ни ор ган или нео вла шће но ли це.26 

Ве ро ват но да је то био раз лог за што је за ко но да вац од лу чио да овла сти 
и дру ге ор га не да вр ше „ин спек циј ски над зор”, али са мо у по гле ду кон тро-
ле над при ме ном ме ра лич не за шти те од ин фек ци је и то не увек. Са да ин-
спек циј ски над зор над при ме ном ме ра из чла на 46а у слу ча ју про гла ше ња 
епи де ми је од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја ши рих раз ме ра, као по ве ре ни 
по сао вр ши и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве пре ко ко му нал не ин спек ци је, а 
у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве у ко ји ма је обра зо ва на слу жба ко му нал не 
ми ли ци је вр ши и пре ко ко му нал не ми ли ци је.27

25 Ме ђу тим, у чл. 52 ЗоЗ СоЗБ-2020Б се про пи су је да ми ни стар здра вља на осно ву 
пред ло га Ко ми си је и За во да мо же на ре ди ти и ме ре лич не за шти те од ин фек ци је. 

26 Чл. 184 За ко на о пре кр ша ји ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 
(Од лу ка Устав ног су да), 91/2019 (дру ги за кон), 91/2019. Из суд ске прак се: Од ба чај зах те ва за 
по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка под не тог од стра не нео вла шће ног ор га на (чл. 159 За ко на 
о пре кр ша ји ма). Обра зло же ње: Пр во сте пе ни суд је ре ше њем од ба цио зах тев за по кре та ње 
пре кр шај ног по ступ ка под нет од стра не ко му нал не ин спек ци је ло кал не са мо у пра ве про тив 
окри вље ног због пре кр ша ја из чла на 44 став 1 тач ка 17 Од лу ке о пу те ви ма, на шав ши да је 
зах тев под нео нео вла шће ни ор ган. (…).(Из пре су де Ви шег пре кр шај ног су да Прж. бр. 28623/11). 
До ступ но на: http://www.pro pi si on li ne.com /Prac ti ce/De ci sion/39540 на дан: 8. 12. 2020. 

27 Вид. 17 ЗоЗ СоЗБ-2020Б.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2021

263

Та ко ђе је про пи са но и да Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва и Ми ни-
стар ство од бра не пру жа ју по моћ Ми ни стар ству здра вља у гра ни ца ма сво јих 
над ле жно сти у спро во ђе њу ме ра ин спек циј ског над зо ра, као и при спро во-
ђе њу дру гих ме ра про пи са них овим за ко ном. Са да се кроз овај но ви члан 
„на ма ла вра та” уво ди „над ле жност дру гих ор га на” у област за шти те ста-
нов ни штва од за ра зних бо ле сти, што мо же би ти до ста про бле ма тич но. 

2.5. Овла шће ња ко му нал ног ин спек то ра  
и ко му нал ног ми ли ци о не ра

Ло гич но је да ко му нал ни ин спек тор и ко му нал ни ми ли ци о нер има ју 
од ре ђе на овла шће ња при ли ком вр ше ња над зо ра на спро во ђе њем ме ра из 
чла на 46а. За ко но да вац се баш по тру дио да се ак це нат ста ви на овла шће ња 
ко ја се ти чу „ка зне не од го вор но сти”.28 У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра над 
при ме ном ме ра из чла на 46а ко му нал ни ин спек тор има овла шће ња из про-
пи са ко ји ма се уре ђу је ин спек циј ски над зор, а на ро чи то: 1) да из да пре кр-
шај ног на лог; 2) да под не се при ја ву над ле жном ор га ну за учи ње но кри вич но 
де ло, од но сно зах тев над ле жном ор га ну за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка 
у скла ду са за ко ном; 3) да оба ве сти дру ги ор ган о раз ло зи ма за пред у зи ма-
ње ме ра за ко је је тај ор ган над ле жан. 

За ко но да вац је ис ко ри стио мо гућ ност ко ја је про пи са на За ко ном о ко-
му нал ној ми ли ци ји29 (чл.18 ст. 2), те је про пи са но да у вр ше њу кон тро ле над 
при ме ном ме ра из чла на 46а, ко му нал ни ми ли ци о нер, по ред овла шће ња про-
пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је рад ко му нал не ми ли ци је, мо же: 1) да из да 
пре кр шај ни на лог; 2) да под не се при ја ву над ле жном ор га ну за учи ње но 
кри вич но де ло, од но сно зах тев над ле жном ор га ну за по кре та ње пре кр шај ног 
по ступ ка у скла ду са за ко ном; 3) да оба ве сти дру ги ор ган о раз ло зи ма за 
пред у зи ма ње ме ра за ко је је тај ор ган над ле жан.

Зна чај но је ука за ти и на још јед ну но ви ну ко ја се ти че овла шће ња. На и ме, 
ка да по сто је раз ло зи хит но сти због не по сред ног угро жа ва ња жи во та и здра-
вља љу ди, од но сно у слу ча је ви ма не по што ва ња про пи са них ме ра у вре ме 
тра ја ња епи де ми је од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја ши рих раз ме ра, у по гле-
ду оку пља ња љу ди су прот но про пи си ма, ин спек циј ски ор га ни, као и ко му нал-
ни ми ли ци о нер, мо гу усме но у скла ду са за ко ном да на ре де ме ре и рад ње од 
ко јих не по сред но за ви си успе шно оба вља ње по сло ва утвр ђе них, од но сно пове-
ре них овим за ко ном, а на ро чи то: 1) да на ло же да се ис пра зни обје кат, од но сно 
про стор у ко ме је до шло до кр ше ња про пи са них ме ра; 2) да за бра не оба вља ње 
де лат но сти у објек ту, од но сно про сто ру у ко ме је до шло до кр ше ња ме ре док 
над ле жни ор ган не пре ду зме про пи са не ме ре, а нај ду же на 72 са та.

28 Вид. 17 ЗоЗ СоЗБ-2020Б.
29 За кон о ко му нал ној ми ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 49/2019.
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2.6. Кри зни штаб за су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19

Не за ви сно од то га што је „кри зни штаб” мал те не од про гла ше ња епи-
де ми је имао „од ре ђе њу уло гу у бор би про тив CO VID-19” ко ја се пре све га 
огле да ла у пред ла га њу од ре ђе них ме ра, би ло је „не по зна то” да ли је кри зни 
штаб уоп ште обра зо ван.30 Иа ко ова ква кон ста та ци ја, мо жда, де лу је чуд на 
она има свој сми сао. На и ме, пре ма ЗоЗ СоЗБ-2016 ми ни стар здра вља на пред-
лог За во да и ре фе рент них здрав стве них уста но ва, обра зу је Ре пу блич ку 
струч ну ко ми си ју за за шти ту ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, ко ја има 
сво ју над ле жност (ко ја се пре све га огле да у да ва њу са гла сно сти и под но ше-
њу пред ло га).31 Да кле, ја сно је да је то Ко ми си ја а не кри зни штаб. Та ко ђе, 
у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји Ре пу блич ки штаб за ван ред не си ту а ци је32 али 
ни то ни је кри зни штаб. 

Пре ма Од лу ци ко ја је об ја вље на у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срби-
је (30. ок то бра 2020. го ди не и сту пи ла је на сна гу на ред ног да на од да на об ја-
вљи ва ња) Кри зни штаб је обра зо ван Од лу ком33 о обра зо ва њу Кри зног шта-
ба за су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-1934. На осно ву ове Од лу ке „чи ни 
се” да тек од ње ног об ја вљи ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји Кри зни штаб 
за су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19.35 

30 Не по треб но је под се ћа ти ко ли ко се пу та из ме ди ја мо гло чу ти-про чи та ти: „су тра 
за се да кри зни штаб, кри зни штаб је од лу чио ….”. Вид. Кри зни штаб за су зби ја ње за ра зних 
бо ле сти РС је то ли ко пу та на гла сио опа сно сти но ве и не по зна те бо ле сти да не ма по тре бе 
на во ди ти и ци ти ра ти те ста во ве. Б. Ри сти во је вић, op. cit. Вид. То ком пан де ми је иза зва не 
ко ро на ви ру сом из ло же ни смо сва ко днев ним из ве-шта ји ма (на ци о нал ним и гло бал ним) који 
го во ре о бро ју те сти ра них, за ра же них, умр лих и из ле че них. Ве се лин Ми тро вић, Ду пли 
ефек ти пан де ми је (ко ро не), Со ци о ло шки пре глед, vol. LIV (2020), nо. 3, 610. Вид. Зо ран 
Јев то вић, Пре драг Ба јић, Сли ка о ко ро на ви ру су у днев ној штам пи Ср би је, Со ци о ло шки пре-
глед, vol. LIV (2020), nо. 3, 534–559.

31 Вид. чл. 11 ЗоЗ СоЗБ-2016.
32 Вид. Од лу ку о обра зо ва њу Ре пу блич ког шта ба за ван ред не си ту а ци је, Слу жбе ни 

гла сник РС, бр. 50/2019. Од лу ка је до не та на осно ву чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, 
44/14 и 30/18 – др. за кон) и чла на 41. став 1. тач ка 1. За ко на о сма ње њу ри зи ка од ка та стро фа 
и упра вља њу ван ред ним си ту а ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 87/18), а у ве зи са чла-
ном 2. Уред бе о са ста ву и на чи ну ра да шта бо ва за ван ред не си ту а ци је („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 98/10).

33 Од лу ку је до не ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је на осно ву чла на 33. ст. 2. и 3. За ко на о 
Вла ди Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. за кон.

34 Од лу ка о обра зо ва њу Кри зног шта ба за су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19, Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 132/2020.

35 Ма да, у са мој Од лу ци је на ве де но да ње ним сту па њем на сна гу пре ста ју да ва же 
за кључ ци Вла де 05 број 53-2449/2020 од 13. мар та 2020. го ди не, 05 број 53-2506/2020 од 16. 
мар та 2020. го ди не, 05 број 53-2673/2020-1 од 19. мар та 2020. го ди не, 05 број 53-2864/2020 
од 26. мар та 2020. го ди не и 05 број 53-2973/2020 од 1. апри ла 2020. го ди не. Са да се сти че 
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Са да је ја сно да је фор ми ра ње Кри зног шта ба би ло про бле ма тич но (па 
са мим тим и ње гов рад), та кав став по твр ђу је и чи ње ни ца што се са да у 
ЗоЗ СоЗБ-2020Б про пи су је да у слу ча ју по ја ве пан де ми је или епи де ми је за-
ра зне бо ле сти од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја, по ја ве но ве или не до вољ но 
по зна те за ра зне бо ле сти и у слу ча ју сум ње на упо тре бу би о ло шког аген са и 
дру го, ко ји мо гу да угро зе здра вље и жи во те љу ди и у ко ји ма по сто ји не по-
сред на опа сност за ма сов но пре но ше ње за ра зних бо ле сти, Вла да мо же обра-
зо ва ти кри зни штаб. Да кле, са да се оста вља мо гућ ност да се кри зни штаб 
обра зу је али не на осно ву За ко на о Вла ди. Ова квим уре ђе њем ства ра се 
мо гућ ност да се фор ми ра кри зни штаб ко ји је „спе ци ја ли зо ван” за област 
за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти. 

2.7. Но ви пре кр ша ји

Од да на ка да је у Ре пу бли ци Ср би ји про гла ше на епи де ми ја за ра зне бо-
ле сти не та ко ма ли број ли ца је пре кр шај но ка жњен због учи ње них пре кр-
шај на из обла сти „за шти те ста нов ни штва од за ра зне бо ле сти”.36 Ка жња ва ње 
учи ни о ца пре кр ша ја је за др жа ву мно го еко но мич ни је и ефи ка сни је, не го 

ути сак да је Кри зни штаб био „обра зо ван” на ве де ним за кључ ци ма. Ме ђу тим, реч је о за-
кључ ци ма ко ји ни су об ја вље ни у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је. Пре ма чла но ви-
ма За ко на о Вла ди ко ји су би ли основ за до но ше ње Од лу ке про пи са но је да се по вре ме на 
рад на те ла (што је у овом слу ча ју Кри зни штаб за су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19) 
обра зу ју од лу ком, а сва ка од лу ка мо ра да се об ја ви у Слу жбе ном гла сни ку РС (чл. 46 За ко-
на о Вла ди). Да за кљу чи мо, Кри зни штаб пре ма За ко ну о Вла ди ни је мо гао би ти фор ми ран 
за кључ ком Вла де. Ин те ре сант но је спо ме ну ти да се на сај ту Вла де Ре пу бли ке Ср би је на во ди 
да је Вла да 13. мар та 2020. го ди не до не ла За кљу чак о обра зо ва њу Кри зног шта ба за су зби-
ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19,те  да је не по сре дан прав ни основ за обра зо ва ње Кри зног 
шта ба за су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19 са др жан је у За ко ну о Вла ди (чл. 33 и 43). 
Вид. https://www.sr bi ja.go v.rs /do ku ment/479994/prav ni-osnov-za-do no se nje-za kljuc ka-o-obra-
zo va nju-kri znog-sta ba-za-su zbi ja nje-za ra zne-bo le sti-co vid-19.ph p на дан: 14. 12. 2020. 

36 На при мер: 1. Зa пoслeдњих 13 дaнa, oд кaдa je увeдeн тaкoзвaни пoлициjски чaс, 
oднoснo зaбрaнa крeтaњa, ни шки Прeкршajни суд кaзниo je 40 љу ди збoг кршeњa oвe мeрe. 
Из вор: https://www.ju zne ve sti.co m/Drus htvo/U-Ni su-vi se-od -30-pre kr saj nih-pri ja va-ugo sti te lji ma- 
mi ste ri ja-u-dru gim-gra do vi ma-ni je-bi lo-ka znja va nja.sr .html на дан: 12. 12. 2020. 2. Toкoм 
jучeрaшњeг дaнa у Прeкршajнoм су ду у Субoтици вoђeн je пoступaк прoтив 13 лицa збoг 
кршeњa зaбрaнe крeтaњa прoписaнe Нaрeдбoм o oгрaничeњу и зaбрaни крeтaњa лицa. Oд 
тoг брoja, 9 лицa je прeкршилo мeру кao лицa сa нaвршeних 65 и вишe гoдинa живoтa, дoк 
су чeтири лицa прeкршилa мeру oпш тe зaбрaнe крeтaњa у врeмeнскoм пeриoду oд 17 дo 5 
чaсoвa. Из вор: https://www.su bo ti ca.co m/ve sti/u-pro te kla-dva -da na-tri na est-oso ba-pre kr si lo- 
po li cij ski-ca s-ka znje ni-sa -50.000-di na ra-id 37537.html на дан: 12. 12. 2020. 3. Прeкршajни судo-
ви у Србиjи изрeкли су укупнo вишe oд 120 милиoнa динaрa нoвчaних кaзни тoкoм првe двe 
нeдeљe oд дoнoшeњa Урeдбe o зaбрaни крeтaњa нa jaвнoм мeсту тoкoм вaнрeднoг стaњa, a 
рaди спрeчaвaњa ширeњa вирусa кoрoнa. Из вор: https://www.021.rs/story/In fo/Sr bi ja/239653/
Gra dja ni ma-zbog-kr se nja-me ra-iz re ce ne-ka zne-u-vred no sti-od-120-mi li o na-di na ra.html на дан: 
12. 12. 2020.
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во ђе ње кри вич ног по ступ ка. Та ко ђе, ве ли ки број ли ца ко ја су пре кр шај но 
ка жње на због тих пре кр ша ја сма тра ју да су „до бро про шли”, јер су мо жда 
мо гли да од го ва ра ју и због учи ње ног кри вич ног де ла37 (пре све га за кри вич-
но де ло не по сту па ње по здрав стве ним про пи си ма за вре ме епи де ми је).

Има ју ћи у ви ду да се ЗоЗ СоЗБ-2020Б про пи су ју „но ве ме ре – но ве оба-
ве зе” ко је се под од ре ђе ним усло вим мо гу од ре ди ти, ло гич но је да се про-
пи су ју санк ци је за оно ли це ко је их пре кр ши. То је учи ње но на на чин што 
се у окви ру Ка зне них од ре да ба про пи су ју пре кр шај не санк ци је за оно ли це 
ко је по сту пи су прот но од ре ђе ном чла ну за ко на. У овом де лу ра да ука за ће-
мо са мо на пре кр ша је ко је се од но се на члан 46а (ко јим се уре ђу је лич на 
за шти та од ин фек ци је). А) Нов ча ном ка зном у из но су од 300.000 ди на ра 
ка зни ће се за пре кр шај прав но ли це ако не пре ду зме рад ње и ак тив но сти 
ра ди при ме не ме ра лич не за шти те од ин фек ци је, као и ако не од ре ди ли це 
од го вор но за не по сред ну при ме ну тих ме ра; Б) За овај пре кр шај ка зни ће се 
пред у зет ник нов ча ном ка зном у из но су од 150.000 ди на ра; В) За овај пре кр-
шај ка зни ће се од го вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном у из но су 
од 50.000 ди на ра; Г) Нов ча ном ка зном у из но су од 30.000 ди на ра ка зни ће се 
за пре кр шај ли це од го вор но за при ме ну ме ра лич не за шти те од ин фек ци је, 
ако не обез бе ди не по сред ну при ме ну тих ме ра; Д) Нов ча ном ка зном у из но-
су од 5.000 ди на ра ка зни ће се за пре кр шај фи зич ко ли це ако се не при др жа-
ва ме ра лич не за шти те од ин фек ци је усме ре них на за шти ту соп стве ног и 
ту ђег здра вља и жи во та, у вре ме про гла ше не епи де ми је. 

Ви ди мо да нов ча не ка зне ни су „за не мар љи ве”. Ме ђу тим, не сме се за-
бо ра ви ти и на за штит не ме ре ко је се про пи су ју За ко ном о пре кр ша ји ма. 
На и ме, од ре ђе ним учи ни о ци ма пре кр ша ја се мо гу из ре ћи и по је ди не за штит-
не ме ре ко је по „по сле ди ца ма за бра не” мо гу те же да по го де пре кр шај но ка-
жње но ли це од из ре че не и на пла ће не нов ча не ка зне. Не сме се ни ка ко за бо-
ра ви ти и да се сва ко пре кр шај но ка жње но ли це упи су је у ре ги стар санк ци-
ја (пре кр шај ну еви ден ци ју)38, те да по сто је и прав не по сле ди це39 пре кр шај ног 
ка жња ва ња.

37 Ме ђу тим, то и ни је увек та ко, вид. Иван Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те-
же ка зне но де ло? (I део), Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2016, 937-
955; Иван Ми лић, Да ли је кри вич но де ло увек нај те же ка зне но де ло? (II део), Збор ник ра-
до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2017, 405-415. У ма те ри јал ном сми слу кри вич-
на де ла се че сто озна ча ва ју као дру штве но опа сна по на ша ња, а пре кр ша ји као по вре да 
јав ног по рет ка. Игор Ву ко вић, Кри вич но де ло – Оп шти део, Бе о град, 2021, 5.

38 Вид. вид. Иван Ми лић, Еви ден ци ја пре кр шај но ка жње них ли ца, Збор ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2015, 239-251.

39 вид. Ivan Mi lić, Prav ne po sle di ce pre kr šaj nog ka žnja va nja, Гла сник Адво кат ске ко мо ре 
Вој во ди не, бр. 5-8/2017, 253-263.
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2.8. Но ва Уред ба о ме ра ма за спре ча ва ње и су зби ја ње  
за ра зне бо ле сти CO VID-19

Као што смо ре кли, про пи си за вре ме епи де ми је за ра зне бо ле сти CO-
VID-19 се ме ња ју и до пу ња ва ју ско ро сва ко днев но. У ве зи са ме ра ма за 
спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19 ко је је про пи си ва ла 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је уред бом, а за по тре бе овог ра да, чи ни се да је ва жно, 
пре све га, раз гра ни чи ти два пе ри о да. Пр ви пе ри од је онај ко ји је до нет у време 
ва же ња ЗоЗ СоЗБ-2016 и ка сни је ЗоЗ СоЗБ-2020А – па су чла но ви тих за ко на и 
прав ни основ за до но ше ње Уред бе. Дру ги пе ри од је на кон сту па ња на сна гу 
ЗоЗ СоЗБ-2020Б – те се са да раз ли ку је и прав ни основ за до но ше ње Уред бе. 

1. Вла да Ре пу бли ке Ср би је је до не ла Уред бу о ме ра ма за спре ча ва ње и 
су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-1940, ко јом су би ле про пи са не ме ре, као 
што се мо же и из са мог на сло ва Уред бе за кљу чи ти, у ци љу спре ча ва ња и 
су зби ја ња за ра зне бо ле сти CO VID-19. Овом Уред бом се, та ко ђе, про пи си вао 
и пре кр шај – ко ји је чи ни ло фи зич ко ли це ко је кр ши ме ру оба ве зног но ше ња 
за штит не ма ске у јав ном пре во зу или у за тво ре ном про сто ру (би ла је про-
пи са на нов ча на ка зна од 5.000 ди на ра). По је ди не од ред бе ко је су у овој Уред би 
са др жа не би ле су прав но спор не, јер се основ за њи хо во про пи си ва ње ни је 
на ла зио у ЗоЗ СоЗБ-2016.

2. Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 15. де цем бра 2020. го ди не до не ла но ву 
Уред бу о ме ра ма за спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19.41 
Са да се њо ме про пи су ју ме ре за спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти 
CO VID-19, а не ке су би ле и пред мет овог ра да. Пре кр ша ји се не про пи су ју, 
јер су они са да про пи са ни из ме ње ним и до пу ње ним за ко ни ма о ко ји ма је у 
овом ра ду би ло ре чи. 

ЗА КЉУ ЧАК

Иа ко се чи ни да је из здрав стве них раз ло га оправ да но што су се про-
пи си ва ле ме ре у ци љу спре ча ва ња и су зби ја ња епи де ми је за ра зне бо ле сти 

40 Уред ба о ме ра ма CO VID-19. Ви ди мо да је реч у Уред би ко ја је ви ше од де сет пу та 
до пу ња ва на (и ме ња на). Уред ба је до не та на осно ву чла на 6. став 1. За ко на о за шти ти ста-
нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и чла на 43. став 1. 
За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. за кон).

41 Уред ба о ме ра ма за спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 151/2020, 152/2020. (ко ја је већ јед ном из ме ње на). Уред ба је до не та на осно ву 
чла на 29а став 4, чла на 31а став 11. и чла на 53а тач. а) и г) За ко на о за шти ти ста нов ни штва 
од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и чла на 42. став 1. 
За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. за кон).
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CO VID-19, то не зна чи да је та ко и са прав ног аспек та. За и ста је нео прав да-
но до но си ти од лу ке (ко ји ма се про пи су ју ме ре) ко је су не у став не или не за-
ко ни те. Прав на си гур ност мо ра да по сто ји и за вре ме епи де ми је за ра зне 
бо ле сти, ина че ће се до го ди ти да ће др жа ва мо ра ти да на док на ђу је ште ту 
они ма ко ји су је пре тр пе ли. 

Има ју ћи у ви ду из ме не и до пу не За ко на о за шти ти ста нов ни штва од 
за ра зних бо ле сти чи ни се да је уо че но да су ме ре ко је су се про пи си ва ле 
би ле без прав ног осно ва. Та ко ђе је би ло ја сно да су од ре ђе не рад ње ко је су 
се од но си ле на при ме ну ЗоЗ СоЗБ-2016 као и про пи са ко ји су на осно ву ње га 
до не ти пред у зи ма ла ли ца ко ја за то по ЗоЗ СоЗБ-2016 ни су би ла овла шће на. 

Ме ђу тим, из ме не и до пу не ва же за убу ду ће, што зна чи да се њи ма да је 
прав ни основ за про пи си ва ње ме ре од ста не Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Из ме-
на ма и до пу на ма се да је прав ни основ и дру гим ор га ни ма да спро во де ме ре 
ко је се од но се на спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти. Из ме на ма и до-
пу на ма ни је мо гу ће ис пра ви ти гре шке ко је су се ра ни је чи ни ле. Не сме се 
за бо ра ви ти да је „од ре ђен” број ли ца осу ђен или пре кр шај но ка жњен за то 
што су „пре кр ши ли по је ди не ме ре” ко је су (не)над ле жни ор га ни про пи са ли 
без прав ног осно ва. 

Не сме ју се за не ма ри ти из ме не и до пу не ЗоЗ СоЗБ-2020А, ме ђу тим, ЗоЗ-
СоЗБ-2020Б за и ста до но си ве ће про ме не у обла сти за шти те ста нов ни штва 
од за ра зне бо ле сти – за то је он и „по знат” као ко ро на за кон. 
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Вој во ди не, бр. 5-8/2017.

Ми тро вић Ве се лин, Ду пли ефек ти пан де ми је (ко ро не), Со ци о ло шки пре глед, vol. 
LIV (2020), nо. 3. 
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Ри сти во је вић Бра ни слав, (Не)оба ве зност вак ци на ци је у РС: слу чај КО ВИД-19, 
У: Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је, 
Но ви Сад, 2020. 

Si mo vić Dar ko, Van red no sta nje u Sr bi ji: ustav ni okvir i prak sa po vo dom pan de mi je 
CO VID-19, Sve ske za jav no pra vo, Fon da ci ja Cen tar za jav no pra vo, Sa ra je vo, 
br. 39/2020.

* * *
Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006.

* * *
За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо-

ле сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 136/2020. 
За кон из ме на ма и до пу на ма За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле-

сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 68/2020. 
За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 55/2014, 

35/2019.
За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 

15/2016. 
За кон о за шти ти ста нов ни штва од из ло же но сти ду ван ском ди му, Слу жбе ни 

гла сник РС, бр. 30/2010. 
За кон о ко му нал ној ми ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 49/2019.
За кон о пре кр ша ји ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Од-

лу ка Устав ног су да), 91/2019 (дру ги за кон), 91/2019. 
Кри вич ни за ко ник, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 

111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019. 
* * *

Уред ба о ме ра ма за вре ме ван ред ног ста ња, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/2020, 
36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 
57/2020, 58/2020, 60/2020. 

Уред ба о ме ра ма за спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19, Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 
120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020, 145/2020. 

Уред ба о ме ра ма за спре ча ва ње и су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19, Слу-
жбе ни гла сник РС, бр. 151/2020, 152/2020. 

* * *
На ред ба о за бра ни по се та и огра ни че њу кре та ња у објек ти ма уста но ва за сме-

штај ста рих ли ца, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 28/2020, 66/2020, 87/2020.
* * *

Од лу ка о обра зо ва њу Кри зног шта ба за су зби ја ње за ра зне бо ле сти CO VID-19, 
Слу жбе ни гла сник РС, бр. 132/2020.

Од лу ка о обра зо ва њу Ре пу блич ког шта ба за ван ред не си ту а ци је, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 50/2019. 
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* * *
Ре ше ње о рас по ре ду сред ста ва не про фит ним ин сти ту ци ја ма, а ко ја се од но се 

на здрав стве но збри ња ва ње ра ње ни ка из бив ших ре пу бли ка СФРЈ, по моћ 
за со ци јал но угро же на ли ца, по кри ће тро шко ва сме шта ја и ис хра не у ко-
лек тив ном сме шта ју и по вра так из бе глих и ра се ље них ли ца, Слу жбе ни 
лист СРЈ, бр. 6/2003. 

* * *
Пре су да Ви шег пре кр шај ног су да Прж. Бр. 28623/11

* * *
http://www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/la t/pd f/pred lo zi_za ko na/2020/567- 

20%20-%20La t..pd f 
http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/451055/Su di je-be z-mi lo sti-za -kr se nje-sa mo i zo la ci je
http://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/mml/vi e wAct/3529 
http://www.pro pi si on li ne.com /Prac ti ce/De ci sion/39540 
https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/07/06/oba ve zno-no%C5%A1enje-za%C5%A1tit-

ne-ma ske-i-od go vor nost-za -ne no%C5%A1enje.html 
https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/07/28/ogra ni%C4%8De nje-rad nog-vre me na-gde 

-pi%C5%A1e-da-ta ko-mo %C5%BE e.html 
https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/11/03/bri ne-li-se-dr%C5%BE a va-i-za -na s.html 
https://srp ski prav nic ki klub.rs/2020/11/03/po nov no-ne za ko ni to-ogra ni%C4%8De nje-

ra da-ugo sti telj skih-obje ka ta.html 
https://www.021.rs/story/In fo/Sr bi ja/239653/Gra dja ni ma-zbog-kr se nja-me ra-iz re ce-

ne-ka zne-u-vred no sti-od-120-mi li o na-di na ra.html 
https://www.ju zne ve sti.co m/Drus htvo/U-Ni su-vi se-od -30-pre kr saj nih-pri ja va-ugo- 

 sti te lji ma-mi ste ri ja-u-dru gim-gra do vi ma-ni je-bi lo-ka znja va nja.sr .html 
https://www.sr bi ja.go v.rs /do ku ment/479994/prav ni-osnov-za-do no se nje-za kljuc ka-o-

obra zo va nju-kri znog-sta ba-za-su zbi ja nje-za ra zne-bo le sti-co vid-19.ph p 
https://www.su bo ti ca.co m/ve sti/u-pro te kla-dva -da na-tri na est-oso ba-pre kr si lo-po li - 

cij ski-ca s-ka znje ni-sa -50.000-di na ra-id 37537.html 
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В связи с вне се ни ем из ме не ний и по пра вок в За кон о защите  
на се ле ния от ин фек ци онных за бо ле ва ний 

(что но во го в так называ е мом за ко не о ко ро не)
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On the Chan ges and Am mend ments to the Law on Pro tec tion of  
the Po pu la tion from Con ta gi o us Di se a ses (What No vel ti es do es  

the so-cal led Co ro na Law Bring)

Abstract: The Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia has adop ted 
chan ges and am mend ments to the Law on Pro tec tion of the Po pu la tion from Con-
ta gi o us Di se a ses twi ce in the year 2020. The main goal of the aut hor is to de mon-
stra te that the adop ted chan ges and am mend ments are a „cle ar in di ca tor” that 
cer tain me a su res adop ted in or der to stop and slow the spread of the con ta gi o us 
di se a se CO VID-19 we re wit ho ut le gal ba sis. 

Keywords: CO VID-19, con ta gi o us di se a se, misd me a no ur, fi nes, in spec tion.
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