
 

 

 

 

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, 76/14 и 8/19 – 

др.пропис), а у вези са чланом 45. став 1. Уредбе о методологији управљања јавним 

политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19), на предлог 

Министарства здравља, 

 

Одбор за јавне службе, одређује 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ РАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020. - 2022. ГОДИНЕ 
 

1. Министарство здравља (у даљем тексту: Министарство) спроводи јавну расправу о 

Предлогу програма  за унапређења контроле рака у Републици Србији за период 2020. - 

2022. године, (у даљем тексту: Програму), који је саставни део овог програма.  

 

2. Јавна расправа о Предлогу програма спровешће се у периоду од 16. септембра 2019. 

године до 07. октобра 2019. године.  

 

3. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, 

представници здравствених установа, стручна јавност и други заинтересовани 

учесници.  

 

4. Текст Предлога програма, биће постављен на сајту Министарства здравља, 

www.zdravlje.gov.rs, сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом 

www.civilnodrustvo.gov.rs и на порталу е-управе www.ite.gov.rs, сајту Института за 

јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“, www.batut.org.rs, и на сајту 

невладиних удружења.  

 

5. Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре учесници у јавној расправи могу 

доставити на електронску адресу: kontrolaraka@zdravlje.gov.rs или писменим путем 

Министарству здравља, Немањина 22 - 26, Београд, са назнаком: „За јавну расправу о 

Програму за унапређења контроле рака у Републици Србији за период 2020. - 2022. 

године”.  

 

6. По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све 

сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи 

који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е – управе, у року од 15 дана 

од дана окончања јавне расправе.  

 

Број:  

У Београду, __________године  

 

 ОДБОР ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

  

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

  

 Др Златибор Лончар 

 


