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1. УВОД 

Предшколске установе се уз породицу детета сматрају веома важним местом за 
правилно усвајање навика, формирање личности и васпитање детета од његове прве 
године живота па до поласка у школу.  

Ово је период у развоју детета када се постављају темељи учења и током којих деца 
развијају добре диспозиције за учење. Место где се одвија предшколско васпитање и 
образовање треба да буде пријатно, да деца у њему уживају, осећају се безбедно, и да 
откривају нове ствари уз подршку одраслих.  

Почетак превентине медицине као и организовање здавствене службе, обично се 
везују за догађаје од пре 164 године и уставне промене (1838/39. године), којима су 
ударени темељи српске државности.  

Превентивне активности и зачетке организоване здравствене службе на тлу данашње 
Републике Србије је могуће идентификовати у далекој прошлости, када су и 
прописани први санитарно-хигијенски стандарди живота, као и прописи о изградњи, 
прописи о употреби воде, као и прописи о сахрањивању мртвих.  

Почетак XX века обележен је интензивнијим напорима на подизању здравствене 
културе и ширењу активности преко разних удружења, невладиних организација, чак 
и школа које су функционисале унутар ових удружења и друштава.  

Неопходно је свакако споменути: Друштво за сузбијање алкохолизма (основано 1901. 
год.); Друштво за чување народнога здравља (основано 1902. год.); Друштво „Српска 
мајка“ (основано 1910. год.) као и многа друга друштва и институције са 
хуманистичким и медицинским садржајем рада.  

Касније, долази до развоја и оснивања две најзначајније државне институције које 
чине темеље данашњег система здравствене заштите становништва Србије. То су: 
Медицински факултет у Београду који је основан 1919. године и Централни 
хигијенски завод који данас носи име Институт за заштиту здравља Србије „др 
Милан Јовановић – Батут“ (основан 1924. године).  

У току овог периода долази до значајних трансформација на пољу очувања и 
унапређења здравља становништва, а значајно је и унапређење служби санитарно-
хигијенског надзора.  

Послови санитарног надзора данас имају статус општег интереса и у надлежности су 
Министарства здравља Републике Србије. 

 


