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Члан 11.  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  обухвата: 
 децу до 18 година / било до 15 година /. 
                ... лица оболела од ретких болести 
                 нове тачке: 12. жртве насиља у породици 
                                     13. жртве трговине људима. 
 
 
Члан 18.  тачка 7. хитну медицинску помоћ особама  непознатог пребивалишта  као 
и другим лицима која право на хитну медицинску помоћ не остварују на 
другачији начин. 
 
Члан 32. став3. пристанак на предложену медицннску меру пацијент може усмено 
опозвати све док не започне њено извођење као и за време лечења... 
 
Члан 36. нови став 5 гласи: ПРАВО НА УВИД У МЕДИЦИНСКУ 
ДОКУМЕТАЦИЈУ -  Дете које је навршило 15.годину живота и које је способно 
за расуђивање, односно за самостално доношење одлука, има право да на свој захтев 
изврши увид у медицинаску документацију, не касније од 15 дана , од дана 
подн,ошења захтева, која се односи на његово здравствено стање, као и право на 
поверљивост података који се налазе у медицинској документацији. 
 
Члан 37. ПРАВО НА ТАЈНОСТ ПОДАТАКА мења се и гласи: 
- подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације 
спадају у податке о личности пацијента и представају тајне податке, у складу са 
законом. 
Тајне податке дужни су да чувају: здравствени радници и здравствени 
сарадници, као и друга лица запослена у здравственим установама. Дужност 
чувања тајних података могу бити ослобођени само на основу писменог или другог 
јасног и недвосмислено изреченог пристанка пацијента или на основу одлуке суда.  
Ако је пацијент дао пристанак на саопштавање података о свом здравственом 
стању , надлежни здравствени радник може саопштити податаке о здравственом 
стању пацијента пунолетном члану породице пацијента и ако није дао пристанак 
ако је саопштавање тих података неопходно ради избегавања здртавственог 
ризика за члана породице. 
 
Изводи односно копије медицинске документације за умрлог члана породице могу 
се дати члановима уже породице на њихов захтев. 
Подаци из медицинске документације, односно изводи тих података, као и копије  
медицинске документације могу се дати: органу старатељства, организацији 
обавезног здравственог осигурања  и правним лицима која обављају делатност 
добровољног здравственог осигурања и другим правним лицима ако је то 
прописано законом. На захтев правосудних органа може се дати и целокупна 
медицинска документација на увид док траје поступак. 
 
 
 
 



 
 
Члан 38. Правао пацијента над којим се врши медицински оглед 
Изузетно, медицински оглед се може предузети и над малолетним лицем али само 
ради његове непосредне користи и уз писмени пристанак његовог законског 
заступника  
Члан 40 а – нови члан. ПАЦИЈЕНТ ИМА ПРАВО НА ЗАКАЗИВАЊЕ прегледа, 
дијагностичких процедура, као и других медицинских мера и поступака ради 
очувања и унапређења здравственог стања који се обављају у здравственој установи. 
 
Члан 80.додаје се нова тачка 3 која гласи: Здравствена установа дужна је да 
организује и спроводи ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ коју обављају медицинске сестре 
односно здравствени техничари, односно бабице. 
 
Члан 98. тачка 4 мења се и гласи: ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - доктор стоматологије 
или доктор стоматологије специјалиста за област дечије и превентивне 
стоматологије. 
 
Члан 99.  Изабрани лекар. Тачка 2. гласи: Ради на откривању и сузбијању фактора 
ризика  за настанак болести односно на спровођењу скрининг програма у складу с 
посебним програмима донетим у складу са овим законом. 
Тачка 6, брише се „ здравствена нега “ / код  Изабраног лекара / 
 
 
 
Члан 130. Нови став 7 гласи: ОРГАНИ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ , по истеку 
мандата, настављају да обављају послове у складу са законом и статутом 
здравствене установе до дана именовања нових, односно привремених органа 
                            
Члан 142. став 4 мења се и гласи: У здравственој установи организују се и обављају 
послови интерне финансијске контроле у складу са прописима којима се уређује 
буџетски систем. 
 
Члан 148. Етички одбор. Додаје се нови члан 148 а који гласи: Етички одбор у 
здравственој установи у којој се обавља клиничко испитивање  лекова  и 
медицинских средстава у свом саставу мора да има и најмање три доктора 
медицине специјалиста одговарајуће  гране медицине  из које здравствена 
установа обавља делатност. 
 
Члан 168а –нови члан: СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН може изузетно да обавља 
одређене послове  здравствене заштите ако је добио ПРИВРЕМЕНУ 
ЛИЦЕНЦУ.коју издаје надлежна комора најдуже на период од 180 дана у току једне 
календарске године. 
 
Члан 173. нови ставови 2.и 3 који гласе: Забрањено је пружање здравствене 
заштите од стране доктора медицине, доктора стоматологије, дипломираног 
фармацеута  на основу које стиче добит ван здравствене установе, осим у случају 
пружања хитне медицинске помоћи. 
Ако здравствени радник поступи у супротноси са ставом 2 оог члана надлежна 
комора здравствених радника може одузети лиценцу. 
 
 



Члан 184. мења се и гласи:  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ. 
 Из области дефицитарних грана медицине, стоматологије, односно фармације, 
здравствени радник може се упутити на специјалисзацију после завршеног 
приправничког  стажа и положеног стручног испита. 

- Здравствени радник, односно здравствени сарадник дужан је да у 
здравственој установи  из Плана мреже проведе у радном односу двоструко 
дужи период  од период трајања специјализације односно уже 
специјализације. 

 
 
Члан 198 а и б. Линенцу издаје. обнавља, одузима одобрење за самосталан рад 
Министар здравља. 
 
 
 
      Прописи за спровођење овог закона донеће се у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу овог закона. 
 
 
 
 
                                                                                      
 
                                                                                                      За Правну службу  
 
                                                                                                     Слободанка Радуловић 


