
На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник РС”, број 15/16), 

Mинистар здравља доноси 

ПРАВИЛНИК 

о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и посебних 

здравствених питања 

Члан 1. 

У Правилнику о пријављивању заразних болести и посебних здравствених 

питања („Службени гласник РС”, број 44/17), после члана 24. додаје се 

глава I и чл. 24а и 24б који гласе: 

I. ПРИЈАВА И ИСТРАЖИВАЊЕ НЕЖЕЉЕНИХ ДОГАЂАЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ 

Члан 24а 

Нежељени догађај после имунизације (у даљем тексту: нежељени догађај) 

је медицински инцидент који се догодио после извршене имунизације и не 

мора бити узрокован применом имунобиолошког препарата. 

Доктор медицине који утврди постојање нежељеног догађаја сваки 

појединачни случај одмах пријављује (телефоном, факсом, електронским 

путем) епидемиолошкој служби надлежног завода, односно института за 

јавно здравље и истовремено им доставља Пријаву нежељеног догађаја 

после имунизације на Обрасцу бр. 14 – НДНИ пријава, који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни део. 

Здравствена установа, чији је доктор медицине утврдио постојање 

нежељеног догађаја доставља пријаву и Агенцији за лекове и медицинска 

средства Србије (у даљем тексту: АЛИМС) у складу са законом. 

Надлежни завод, односно институт за јавно здравље копију пријаве из става 

2. овог члана одмах по добијању доставља Институту за јавно здравље 

Србије „Др Милан Јовановић Батутˮ (у даљем тексту: Институт). 

Епидемиолошка служба надлежног завода, односно института за јавно 

здравље истражује пријављени нежељени догађај, уколико припада некој од 

следећих категорија: 

1. случај смрти или стање животне угрожености за које здравствени радник 

сматра да су у вези са имунизацијом, 

2. трајни/значајни инвалидитет за који здравствени радник сматра да је у 

вези са имунизацијом, 

3. конгенитална аномалија за коју здравствени радник сматра да је у вези са 

имунизацијом, 

4. нежељени догађај који захтева хоспитализацију, 



5. до тада нерегистровани нежељени догађај након примене одређене 

вакцине, 

6. сумња на имунизациону грешку (апсцес на месту апликације вакцине, 

лимфаденитис после давања БЦГ вакцине), 

7. два или више случајева истог/сличног нежељеног догађаја, који су 

међусобно повезани временски, географски и/или су настали након примене 

исте вакцине (кластер). 

Сви нежељени догађаји из става 5. овог члана морају се истражити одмах, а 

најкасније 48 сати по пријави. 

Члан 24б 

Документацију о спроведеном истраживању нежељеног догађаја надлежна 

епидемиолошка служба завода, односно института за јавно здравље 

доставља Стручном тиму за теже нежељене реакције/контраиндикације (у 

даљем тексту: Стручни тим) кога одређује Институт на предлог 

епидемиолошке службе завода, односно института за јавно здравље о чему 

се води посебна евиденција. 

Извештај о истраживању нежељеног догађаја доставља се Институту у року 

од три дана од спроведеног истраживања на Обрасцу бр. 15 – НДНИ 

истраживање, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део. 

Стручни тим одређује се за подручје на којем се налази надлежни завод, 

односно институт за јавно здравље. 

Стручни тим чине стални чланови: 

1) доктор специјалиста епидемиологије – координатор за имунизацију 

надлежног завода, односно института; 

2) доктор специјалиста педијатрије; 

3) доктор специјалиста интерне медицине или доктор специјалиста опште 

медицине. 

Стручни тим заседа на захтев доктора медицине који спроводи имунизацију 

и који подноси захтев за утврђивање теже нежељене реакције после 

имунизације или на захтев надлежне епидемиолошке службе завода, 

односно института за јавно здравље након истраживања пријављеног 

нежељеног догађаја појединих лица одређеном вакцином на Обрасцу бр. 16 

– НДНИ захтев, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део. 

Доктор медицине који подноси захтев за утврђивање теже нежељене 

реакције учествује у раду Стручног тима. 



На захтев сталних чланова Стручног тима у рад Стручног тима могу се по 

потреби укључити и повремени чланови, односно други доктори 

специјалисти и субспецијалисти одговарајуће гране медицине. 

Стручни тим доноси закључак о утврђеној тежој нежељеној реакцији после 

имунизације појединих лица одређеном вакцином на Обрасцу бр. 17 – НДНИ 

закључак, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Закључак о утврђеној тежој нежељеној реакцији надлежни Стручни тим 

доставља Институту. 

Извештај о истраживању нежељеног догађаја и Закључак о утврђеној тежој 

нежељеној реакцији Институт доставља Стручном тиму на националном 

нивоу на финалну класификацију нежељеног догађаја на основу процене 

узрочности. 

Епидемиолошка служба Института предлаже Стручни тим на националном 

нивоу, кога чине стални чланови: 

1) доктор специјалиста епидемиологије; 

2) доктор специјалиста педијатрије, субспецијалиста неонатолог; 

3) доктор специјалиста педијатрије, субспецијалиста имунолог; 

4) доктор специјалиста педијатрије, субспецијалиста неуролог. 

На захтев сталних чланова Стручног тима на националном нивоу могу 

учествовати и повремени чланови, односно други доктори специјалисти и 

субспецијалисти одговарајуће гране медицине. 

Стручни тим на националном нивоу доноси нови Закључак о утврђеној тежој 

нежељеној реакцији после имунизације појединих лица одређеном вакцином 

на Обрасцу бр. 17 – НДНИ закључак у случају када се финална 

класификација разликује од закључка територијално надлежног Стручног 

тима. 

Закључак Стручног тима на националном нивоу доставља се Институту, а 

Институт га доставља Стручном тиму надлежног завода, односно института 

за јавно здравље, који је упутио документацију на финалну класификацију и 

АЛИМС-у. 

Стручни тим надлежног завода, односно института за јавно здравље 

доставља Закључак Стручног тима на националном нивоу доктору медицине 

који је пријавио нежељени догађај после имунизације. 

АЛИМС извештава о тежој нежељеној реакцији носиоца дозволе за лек. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије”. 



Број 110-00-306/2018-10 

У Београду, 20. јула 2018. године 

Министар, 

асс. др Златибор Лончар, с.р. 

 



 

 



 



 



 



 


