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УВОД

П ројекат „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и 

со цијал не заштите у Србији”, који финансира Европска унија, спроводи 

УНИЦЕФ у пар  тнерству са Министарством правде и Министарством за рад, 

запошљавање, бо рачка и социјална питања. Као допринос изградњи пра-

восуђа по мери детета у Србији једна компонента у оквиру овог пројекта 

се односи на унапређење ка пацитета пружалаца бесплатне правне помоћи 

да одговоре на кршења права де тета у области образовања, здравствене и 

со ци јалне заштите. Ова компонента се спро води у партнерству са Центром 

за права детета.

У том циљу је формирана неформална Мрежа пружалаца бесплатне прав-

не по моћи у области права детета (Мрежа) којом координише Центар за 

права детета. Мрежа броји 36 пружалаца бесплатне правне помоћи из раз-

личитих градова/оп штина у Србији. До сада је организован низ обука ради 

уна пређења и пружања што квалитетније правне помоћи чланица Мре же 

која је прилагођена правима, ин тересима и потребама деце. Поред тога, 

рад Мреже обухвата и размену знања и искуства чланица, док се информа-

ци је међу чланицама и развијени пратећи ма те ри јали уз обуке континуира-

но размењују путем електронске платформе посебно креиране у ту сврху.

Информативна брошура која се налази пред вама настала је на основу ини-

цијативе чланица Мреже, а с циљем да корисницима бесплатне правне по-

моћи пружи сет кључних информација релевантних за остваривање права 

де тета у систему здр авствене заштите. Предвиђено је да ова брошура буде 

и својеврсна алатка у обављању свакодневних послова пружалаца бес-

платне правне помоћи и заједно са информативним брошурама „Дете у об-

разовном систему” и „Дете у систему со цијалне заштите” чини „живи” пакет 

ин формација који ће се у складу са праксом и кроз уважавање важећих 

прав них прописа надограђивати.
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 5 У изради брошуре учествовале су следеће чланице Мреже: Градска упра  ва 

Ки  кинда, YUCOM, Оаза сигурности Крагујевац, PRAXIS, Помоћ деци, Бал-

кански цен тар за миграције и хуманитарне активности — канцеларије Кур-

шум лија, Врбас и Кра љево, Грађански форум Нови Пазар, Правна клини ка 

за пра ва детета Правног фа култета УНИОН и Центар за права детета.
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ДЕ ТЕ У СИ СТЕ МУ 
ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 

КонвенцијомУједињенихнацијаоправимадетета (чл. 24) сва ком де-

те ту га ран то ва но је пра во на нај ви ши до сту пан стан дард здрав стве не за-

шти те, а др жа ве чла ни це су ду жне да та кву здрав стве ну за шти ту обез бе де. 

Пра во на за шти ту фи зич ког и пси хич ког здра вља га ран то ва но је Уста вом 

Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не. Си стем здрав стве не за шти те и ор га ни за-

ци ја здрав стве не слу жбе уре ђе ни су За ко ном о здрав стве ној за шти ти из 

2005. го ди не.

ЗдравственазаштитауСрбијиорганизованајенатринивоа:

u	Примарназдравственазаштита—здравственазаштитакојасепацијенти
мапружаудомовимаздравља.

 Дете у дому здравља може имати свог изабраног педијатра, изабраног
стоматолога,адевојчицестаријеод15годинаиизабраноггинеколога.

u	Секундарна здравствена заштита— здравствена заштита којa се пружа
уопштими специјалнимболницама,иобухвата амбулантнеиболничке
прегледе,дијагностикуилечење.

u	Терцијарна здравствена заштита — здравствена заштита која се пружа
у клиникама, институтима, клиничкоболничким центрима и клиничким
центримаиобухватанајсложеније,високоспецијализованеамбулантнеи
болничкепрегледе,дијагностикуилечење.

Секундарну и терцијарну здравствену заштиту дете остварује на основу
упутаизабраноглекараиздомаздравља,кадаздравственостањедетета
захтевапрегледе,дијагностикуилечењекојисенемогуизвршитинапри
марномнивоуздравственезаштите.
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 7 Си стем здрав стве не за шти те у Ср би ји за сни ва се на оба ве зном здрав-

стве ном оси гу ра њу, ко је се обез бе ђу је и спро во ди у Ре пу блич ком фон-

ду за здрав стве но оси гу ра ње. Оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње и пра ва и 

оба ве зе из здрав стве ног оси гу ра ња ре гу ли са ни су За ко ном о здрав стве

ном оси гу ра њу из 2005. го ди не, а пра во де те та на здрав стве ну за шти ту За

ко ном о оства ри ва њу пра ва на здрав стве ну за шти ту де це, труд ни ца и 

по ро ди ља из 2013. го ди не. Пра ва де те та као па ци јен та уре ђе на су За ко ном 

о пра ви ма па ци је на та из 2013. го ди не.

Пра во де те та на здрав стве ну за шти ту 

Сва ко де те има пра во:

u на нај ви ши мо гу ћи стан дард здра вља и здрав стве не за шти те;

u на ком плет ну здрав стве ну за шти ту, без об зи ра по ком је осно ву де те 

здрав стве но оси гу ра но, као и да ли је здрав стве на књи жи ца де те та ове-

ре на или не.

Здрав стве на за шти та о бу хва та пру жа ње здрав стве них услу га у ци љу:

u спре ча ва ња бо ле сти; 

u ра ног от кри ва ња бо ле сти;

u бла го вре ме ног и ефи ка сног ле че ња и ре ха би ли та ци је.

Пра во и оба ве за вак ци на ци је (иму ни за ци је) 

Ра ди за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, За ко ном о за шти ти ста

нов ни штва од за ра зних бо ле сти из 2016. го ди не про пи са на је оба ве зна 

вак ци на ци ја (иму ни за ци ја), ко ја се вр ши над свом де цом од ре ђе ног 

уз ра ста, из у зев ка да ле кар или струч ни тим за кон тра ин ди ка ци је оце ни да 

за по је ди но де те по сто ји при вре ме на или трај на кон тра ин ди ка ци ја да ва ња 

по је ди не вак ци не. 

u За вак ци на ци ју се мо гу ко ри сти ти ис кљу чи во вак ци не ко је су про шле 

од го ва ра ју ћи по сту пак кон тро ле и чи ја је упо тре ба до зво ље на од лу ком 

Аген ци је за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је.
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Пра во на ин фор ма ци је 

Пра во на ин фор ма ци је је јед но од основ них пра ва па ци је на та ко је га-

ран ту је За кон о пра ви ма па ци је на та. Де те и ње го ви ро ди те љи/ста ра те-

љи има ју пра во да бу ду ин фор ми са ни, бла го вре ме но и на на чин ко ји 

је у њи хо вом нај бо љем ин те ре су: 

u о ста њу здра вља де те та, здрав стве ној слу жби и на чи ну ње ног ко ри-

шће ња;

u о пра ви ма из здрав стве ног оси гу ра ња и по ступ ци ма за оства ри ва ње 

тих пра ва;

u о име ну и пре зи ме ну и про фе си о нал ном ста ту су ле ка ра и дру гих здрав-

стве них рад ни ка ко ји уче ству ју у пред у зи ма њу ме ди цин ских ме ра.

Важнојезнатида:
uсе вакцинација деце одвија према посебном календару вакцинације.
Акородитељ/старатељнедоведедетенаобавезну вакцинацијуилиод
бије вакцинацију,домздрављаодноснопородилиштео томеобавешта
ванадлежног санитарногинспектора, којиподноси захтев запокретање
прекршајног поступкапротивродитеља/старатељадетета збогодбијања
обавезневакцинациједетета,ародитељ/старатељможебитипрекршајно
кажњенновчаномказномуизносуод30.000до150.000динара,

u јеизабранипедијатардететадужандауслучајуодбијањародитеља/ста
ратељада вакцинишедете, о томе одмах обавести надлежницентар за
социјалнирад,

uцентар за социјалнирадможепредузетиодговарајућекорективнемере
премародитељу.
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 9 Пра во на ква ли тет пру жа ња здрав стве не 
услу ге

u Де те као па ци јент има пра во на бла го вре ме ну и ква ли тет ну здрав-

стве ну услу гу у скла ду са ње го вим здрав стве ним ста њем и утвр ђе ним 

струч ним стан дар ди ма. Ово пра во укљу чу је и пра во да се здрав стве ни 

рад ни ци пре ма де те ту и ње го вим ро ди те љи ма/ста ра те љи ма по на ша ју 

на ко рек тан и ху ман на чин, по шту ју ћи њи хо ву лич ност.

Пра во на сло бо дан из бор

u Сва ки па ци јент има пра во на сло бо дан из бор ле ка ра.

u Из бор из бра них ле ка ра за де те вр ше ње го ви ро ди те љи/ста ра те љи.

u У до мо ви ма здра вља де ца се ле че код иза бра ног пе ди ја тра у пред школ-

ским и школ ским дис пан зе ри ма слу жби за здрав стве ну за шти ту де це и 

омла ди не. 

u Де вој чи це ста ри је од 15 го ди на здрав стве ну за шти ту ко ју пру жа ју ги-

не ко ло зи оства ру ју код иза бра них ги не ко ло га у слу жби за здрав стве ну 

за шти ту же на. 

Пра во на дру го струч но ми шље ње

u О ста њу здра вља де те та ро ди тељ/ста ра тељ, од но сно сâмо де те ста ри-

је од 15 го ди на, спо соб но за ра су ђи ва ње, има пра во да за тра жи дру го 

струч но ми шље ње од ле ка ра ко ји ни је ди рект но уче ство вао у пру жа њу 

здрав стве не услу ге де те ту.

u Ово ми шље ње ни је об у хва ће но оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем, 

већ се по себ но на пла ћу је.
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u Да би од ре ђе на ме ди цин ска ме ра би ла при ме ње на, по треб но је да ро-

ди тељ/ста ра тељ де те та да при ста нак, а ако је де те на вр ши ло 15 го ди на 

жи во та и спо соб но је за ра су ђи ва ње, оно мо же са мо стал но да ти при ста-

нак на ме ди цин ску ме ру. 

u Ле кар је ду жан да ро ди те љу/ста ра те љу, од но сно де те ту ко је са мо стал но 

да је при ста нак, прет ход но пру жи сва по треб на оба ве ште ња, не за ви-

сно од то га да ли ро ди тељ/ста ра тељ или де те то тра жи. Ова оба ве ште ња 

об у хва та ју: 

 ин фор ма ци је о ди јаг но зи и прог но зи бо ле сти;

 опис, циљ и ко рист од пред ло же не ме ди цин ске ме ре, вре ме тра ја ња 

и мо гу ће по сле ди це пред у зи ма ња, од но сно не пред у зи ма ња пред-

ло же не ме ре;

 мо гу ће ри зи ке, бол не и дру ге спо ред не или трај не по сле ди це;

 ин фор ма ци је о ал тер на тив ним ме то да ма ле че ња;

 мо гу ће про ме не па ци јен то вог ста ња по сле пред у зи ма ња пред ло же-

не ме ди цин ске ме ре, као и мо гу ће ну жне про ме не у на чи ну жи во та 

па ци је на та;

 деј ство ле ко ва и мо гу ће спо ред не по сле ди це тих деј ста ва.

u Ле кар је ду жан да оба ве ште ње да усме но и на на чин ко ји је ра зу мљив 

ли цу ко је ин фор ми ше, во де ћи ра чу на о ње го вој ста ро сти, обра зо ва њу 

и емо ци о нал ном ста њу. Ако је по треб но, здрав стве на уста но ва је ду жна 

да обез бе ди пре во ди о ца, од но сно ту ма ча. 

u И де те мла ђе од 15 го ди на тре ба да бу де укљу че но у до но ше ње од лу ке 

о при стан ку на пред ло же ну ме ди цин ску ме ру, у скла ду са ње го вом зре-

ло шћу и спо соб но шћу за ра су ђи ва ње.

u За слу чај да је по треб но пред у зи ма ње хит не ме ди цин ске ме ре, а ро ди-

те љи/ста ра те љи де те та ни су до ступ ни или од би ја ју пред ло же ну ме ру, 

ме ра се мо же пред у зе ти ако ле кар оце ни да је то у нај бо љем ин те ре су 

де те та-па ци јен та.
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1 u За пред у зи ма ње ме ди цин ских ме ра код де те та са мен тал ним смет ња ма, 

та ко ђе је по тре бан при ста нак ро ди те ља/ста ра те ља. Ме ра се мо же пред-

у зе ти без при стан ка ро ди те ља/ста ра те ља са мо ако не по сто је усло ви да 

се при ста нак при ба ви, а ме ра је нео п ход но по треб на да би се спре чи ло 

зна чај но по гор ша ње здра вља де те та или угро жа ва ње ње го вог жи во та и 

без бед но сти или жи во та и без бе д но сти дру гих ли ца.

 За сме штај де те та у пси хи ја триј ску уста но ву ра ди ле че ња та ко ђе је по-

тре бан при ста нак ње го вих ро ди те ља/ста ра те ља или при ста нак са мог 

де те та ста ри јег од 15 го ди на и спо соб ног за ра су ђи ва ње.

u Ако де те бу де за др жа но на пси хи ја триј ском ле че њу без при стан ка ро-

ди те ља/ста ра те ља или ро ди те љи/ста ра те љи опо зо ву при ста нак, пси-

хи ја триј ска уста но ва је ду жна да у ро ку од 24 ча са о то ме оба ве сти 

над ле жни суд. Суд по слу жбе ној ду жно сти по кре ће и спро во ди по-

сту пак за при нуд ну хо спи та ли за ци ју де те та. 

u Усло ви за пред у зи ма ње ме ди цин ских ме ра ле че ња де те та са мен тал-

ним смет ња ма ре гу ли са ни су За ко ном о за шти ти ли ца са мен тал ним 

смет ња ма из 2013. го ди не. 

Укљу чи ва ње де те та у ме ди цин ско 
ис тра жи ва ње 

u Да би се ме ди цин ско ис тра жи ва ње мо гло спро ве сти, етич ки од бор 

здрав стве не уста но ве ко ја спро во ди ме ди цин ско ис тра жи ва ње мо ра 

прет ход но одо бри ти ис тра жи ва ње.

u Де те мо же би ти укљу че но у ме ди цин ско ис тра жи ва ње под сле де ћим 

усло ви ма: 

 да је ме ди цин ско ис тра жи ва ње од не по сред не ко ри сти за де те; 

 да је ро ди тељ/ста ра тељ дао пи сме ни при ста нак, на кон што су му 

пру же не све по треб не ин фор ма ци је; 

 да се са мо де те то ме не про ти ви, на кон што су му на од го ва ра ју-

ћи на чин, при ла го ђен ње го вом ни воу раз у ме ва ња, пру же не све по-

треб не ин фор ма ци је.
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u У ис тра жи ва ње о јав ном здра вљу ко је укљу чу је де цу ста ри ју од 15 го ди-

на, а ко је не про из во ди ди рект ну ко рист за де те, де те мо же би ти укљу-

че но под сле де ћим усло ви ма: 

 ако ис тра жи ва ње има за циљ да до при не се бо љем раз у ме ва њу ста-

ња здра вља де це;

 ако не но си ри зик за де те; 

 ако је де те, од но сно ње гов ро ди тељ/ста ра тељ дао пи сме ни при ста нак. 

u Де те и ње гов ро ди тељ/ста ра тељ има ју пра во да бу ду оба ве ште ни о сми-

слу, ци љу, по ступ ци ма, оче ки ва ним ре зул та ти ма, мо гу ћим ри зи ци ма, 

као и о не при јат ним пра те ћим окол но сти ма ис тра жи ва ња, као и да по-

себ но бу ду упо зо ре ни да мо гу од би ти ис тра жи ва ње и у сва ко вре ме 

опо зва ти при ста нак на ис тра жи ва ње. 

u Де те има пра во да га здрав стве на уста но ва ко ја спро во ди ме ди цин ско 

ис тра жи ва ње, пре по чет ка ис тра жи ва ња, оси гу ра за слу чај на стан ка 

ште те по здра вље иза зва не ме ди цин ским ис тра жи ва њем. 

u Здрав стве на уста но ва и ро ди тељ/ста ра тељ де те та ко је уче ству је у ме ди-

цин ском ис тра жи ва њу за кљу чу ју уго вор ко јим се од ре ђу је из нос нео п-

ход них тро шко ва ко ји при па да ју де те ту укљу че ном у ис тра жи ва ње. 

Укљу чи ва ње де те та у кли нич ко 
ис пи ти ва ње ле ко ва 

u Де те мо же би ти укљу че но у кли нич ко ис пи ти ва ње ле ка под сле де ће-

им усло ви ма: 

 ако је обо ле ло од бо ле сти за ко ју је лек ко ји се кли нич ки ис пи ту је 

на ме њен или је укљу чи ва ње у ин те ре су де те та;

 ако је ро ди тељ/ста ра тељ дао пи сме ни при ста нак; 

 ако су де те ту пру же не ин фор ма ци је на ње му ра зу мљив на чин и од 

осо бе ко ја има ис ку ства у ра ду са де цом, у по гле ду то ка кли нич ког 

ис пи ти ва ња, ри зи ка и ко ри сти по ње го во здра вље.
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3 u То ком спро во ђе ња кли нич ког ис пи ти ва ња ле ка, де те ко је је спо соб но да 

фор ми ра ми шље ње и про це ни ин фор ма ци је ко је је до би ло о уче шћу у 

кли нич ком ис пи ти ва њу ле ка, мо же да у би ло ком тре нут ку по ву че при-

ста нак, од но сно да од у ста не од кли нич ког ис пи ти ва ња ле ка.

u Де те и ње гов ро ди тељ/ста ра тељ мо ра ју би ти упо зо ре ни да мо гу од би ти 

ис тра жи ва ње и у сва ко вре ме опо зва ти при ста нак на ис тра жи ва ње, без 

ште те по де те.

u Ро ди те љи ма/ста ра те љи ма де те та и де те ту не сме ју се ну ди ти ни ка ква 

ма те ри јал на или дру га ко рист у ци љу под сти ца ња на уче ство ва ње у кли-

нич ком ис пи ти ва њу ле ка. 

u Усло ви за спро во ђе ње кли нич ких ис пи ти ва ња ле ко ва бли же су ре гу ли-

са ни За ко ном о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма из 2010. го ди не. 

Пра во на увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју

u Пра во уви да у ме ди цин ску до ку мен та ци ју де те та има ју: сâмо де те, ако 

је ста ри је од 15 го ди на и спо соб но за ра су ђи ва ње, и ро ди те љи/ста ра те-

љи де те та мла ђег од 15 го ди на, од но сно ста ри јег од 15 го ди на ко је ни је 

спо соб но за ра су ђи ва ње. Под истим усло ви ма, де те од но сно ро ди тељ/

ста ра тељ де те та има ју пра во на ко пи ју ме ди цин ске до ку мен та ци је, уз 

пла ћа ње тро шко ва из ра де ко пи је. 

Пра во на по вер љи вост по да та ка 
о здрав стве ном ста њу

По да ци о здрав стве ном ста њу де те та-па ци јен та, од но сно по да ци из ње-

го ве ме ди цин ске до ку мен та ци је, спа да ју у на ро чи то осе тљи ве по дат ке о 

лич но сти па ци јен та и мо ра ју их као по вер љи ве по дат ке чу ва ти здрав стве-

ни рад ни ци, као и сва дру га ли ца за по сле на у здрав стве ним уста но ва ма, 

при ват ној прак си и дру гим прав ним ли ци ма ко ја оба вља ју здрав стве ну 

де лат ност, а ко ји ма су ти по да ци до ступ ни. Осло ба ђа ње од ове ду жно-

сти мо гу ће је са мо на осно ву пи сме ног при стан ка ро ди те ља/ста ра те ља 
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или де те та ста ри јег од 15 го ди на ко је је спо соб но за ра су ђи ва ње, као и на 

осно ву од лу ке су да. 

u Де те ко је је на вр ши ло 15 го ди на жи во та и ко је је спо соб но за ра су ђи ва-

ње има пра во на по вер љи вост по да та ка ко ји се на ла зе у ње го вој ме ди-

цин ској до ку мен та ци ји. Ле кар мо же са оп шти ти ове по дат ке ро ди те љу/

ста ра те љу са мо ако је де те за то да ло пи са ни при ста нак. Ме ђу тим, ле-

кар је ду жан, и ка да де те зах те ва да се ин фор ма ци је о ње го вом здрав-

стве ном ста њу не са оп ште, да ове ин фор ма ци је са оп шти ње го вом ро-

ди те љу/ста ра те љу ако по сто ји озбиљ на опа сност по жи вот и здра вље 

де те та. 

u Ро ди те љи, као и дру ги чла но ви уже по ро ди це па ци јен та мо гу, из у зет но, 

оства ри ти увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју де те та ако су ти по да ци од 

зна ча ја за њи хо во ле че ње.

Пра во де те та на по вер љи во са ве то ва ње 

u У по ступ ку оства ри ва ња здрав стве не за шти те, де те ко је је спо соб но за 

ра су ђи ва ње, без об зи ра на свој уз раст, има пра во на по вер љи во са ве то-

ва ње и без при стан ка ро ди те ља, ка да је то у нај бо љем ин те ре су де те та.

Пра ва де те та на бол нич ком ле че њу 

u Де те мла ђе од 15 го ди на ко је је на бол нич ком ле че њу има пра во да са 

њим у бол ни ци бу де је дан од ње го вих ро ди те ља, увек ка да је то мо гу ће.

u Де те ко је се на ла зи на бол нич ком ле че њу има пра во на по се те у нај ве-

ћој мо гу ћој ме ри, у скла ду са сво јим здрав стве ним ста њем и нај бо љим 

ин те ре сом.

u Де те ко је се на ла зи на ду жем бол нич ком ле че њу има пра во на игру, 

ре кре а ци ју и обра зо ва ње, у скла ду са ње го вим уз ра стом, по тре ба ма и 

нај бо љим ин те ре сом, у ме ри у ко јој ње го во здрав стве но ста ње то до зво-

ља ва.
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5 Оба ве зе ле ка ра у за шти ти де це 

од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња 

u Де ло ва ње раз ли чи тих ин сти ту ци ја у ци љу за шти те де це од зло ста вља-

ња и за не ма ри ва ња уре ђе но је Оп штим про то ко лом за за шти ту де це 

од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња из 2005. го ди не. На осно ву овог про-

то ко ла, 2009. го ди не до нет је По себ ни про то кол си сте ма здрав стве не 

за шти те за за шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња. Овим про-

то ко лом су ре гу ли са не уло ге и од го вор ност здрав стве них рад ни ка, као 

и ме ха ни зми са рад ње уста но ва и ин сти ту ци ја из раз ли чи тих сек то ра у 

пре вен ци ји и за шти ти де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња.

u Сва ка здрав стве на уста но ва ду жна је да фор ми ра струч ни тим за за-

шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња.

u Ле кар ко ји по сум ња да је де те зло ста вља но или за не ма ре но ду жан је да 

по сту пи на сле де ћи на чин: 

 Пре ду зме ме ре за ме ди цин ско збри ња ва ње по вре да/бо ле сти де-

те та; 

 до ку мен ту је ста ње де те та; 

 кон сул ту је се са струч ним ти мом;

 за јед но са струч ним ти мом про це ни ри зик од зло ста вља ња и за не-

ма ри ва ња де те та; 

Злостављањедеце— свакиобликфизичкоги/илиемоционалног злоста
вљања,сексуалногзлостављања,занемаривањаилинемарногпоступања,
комерцијалнеилидругеексплоатације,изкојихпроизлазистварноилипо
тенцијалноугрожавањеживота,здравља,развојаилидостојанствадететау
оквируодносакојиукључујеодговорност,поверењеилимоћ.

Занемаривањедеце—пропустродитељаилистаратељада,уоквируре
сурсакојимарасполаже,обезбедиоптималнеусловезафизички,ментал
ни,духовни,моралниилидруштвениразвојдетета.Занемаривањејеипро
пуштањеправилногнадзирањадететаизаштитедететаодповређивања.
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 оба ве сти со ци јал ног рад ни ка здрав стве не уста но ве о сум њи на зло-

ста вља ње или за не ма ри ва ње де те та и кон сул ту је се са со ци јал ним 

рад ни ком нај бли жег цен тра за со ци јал ни рад или са дру гим слу жба-

ма ко је има ју са зна ња о де те ту и по ро ди ци. 

Про пуст ле ка ра да при ја ви слу чај сум ње на зло ста вља ње и за не ма ри ва ње 

де те та по вла чи ње го ву кри вич ну од го вор ност. 

Пра во на при го вор 

u Ако ро ди тељ/ста ра тељ де те та сма тра да је де те ту ус кра ће но пра во на 

здрав стве ну за шти ту, или да му је у пру жа њу здрав стве не за шти те ус-

кра ће но не ко од пра ва из обла сти здрав стве не за шти те, има пра во да 

под не се при го вор: 

 здрав стве ном рад ни ку ко ји ру ко во ди про це сом ра да; 

 ди рек то ру здрав стве не уста но ве, од но сно осни ва чу при ват не прак се; 

 са вет ни ку за за шти ту пра ва па ци је на та; 

 за штит ни ку пра ва оси гу ра них ли ца. 

u Саветникзазаштитуправапацијената је ли це ко је од ре ђу је оп-

шти на, од но сно град, а ко је је над ле жно да при ма и спро во ди по сту пак 

по при го во ри ма због по вре де пра ва па ци је на та. 

u При го вор се под но си са вет ни ку за за шти ту пра ва па ци је на та ко ји је 

над ле жан пре ма ме сту здрав стве не уста но ве од но сно при ват не прак се, 

усме но или пи сме но. 

u По сту пак по при го во ру ре гу ли сан је За ко ном о пра ви ма па ци је на та, 

а бли же је раз ра ђен Пра вил ни ком о на чи ну по сту па ња по при го во ру, 

обра сцу и са др жа ју за пи сни ка и из ве шта ја са вет ни ка за за шти ту пра

ва па ци је на та из 2013. го ди не. 

Ако је под но си лац при ја ве не за до во љан од го во ром за штит ни ка пра ва оси-

гу ра них ли ца, мо же да се обра ти над ле жној под руч ној је ди ни ци Ре пу блич-

ког фон да, ра ди пред у зи ма ња ме ра из ње не над ле жно сти.
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Поступакпоприговору:
uСаветникпацијенатаурокуодпетраднихданаодданаподношењапри
говораутврђујесвебитнеоколностиичињеницеувезисанаводимаиз
нетимуприговору.

uНаосновуприкупљенихчињеница, саветникпацијенатасастављаизве
штајукомеизносичињеничностањеиизјашњавасеооснованостиприго
вораикојиурокуодтрираднаданадостављаподносиоцуприговора,ру
ководиоцуорганизационе јединицеидиректору здравствене установе,
односнооснивачуприватнепраксенакојујеподнетприговор.

uДиректорздравственеустанове,односнооснивачприватнепракседужан
једаурокуодпетраднихданаоддобијањаизвештајадостависаветнику
пацијенатаобавештењеопоступањуипредузетиммерамаувезисапри
говором.

uАкојеподносилацприговоранезадовољанизвештајемсаветникапаци
јената,можесеобратитиСаветузаздрављекојијеоснованприопшти
ни,односнограду,каоиздравственојинспекцијииорганизацијиздрав
ственогосигурањакодкојејездравственоосигуран.

uУколико је детету ускраћено или повређено неко право из обавезног
здравственог осигурања, приговор се може поднети заштитнику права
осигуранихлица,којирадиупросторијамаздравственеустанове.

uПриговорможе поднети родитељ детета, као и само дете, усмено или
писмено.

uПоступакпоприговорукојиспроводизаштитникправаосигуранихлица,
каоидужностизаштитника,ближесурегулисаниПравилникомоначину
ипоступкузаштитеправаосигуранихлицаРепубличкогфондазаздрав
ственоосигурањеиз2013.године.

uЗаштитник права осигураних лицаможе тражити обавештење од одго
ворноглицаодносноруководиоцаслужбеилиодељењанакојесепри
јава односи, о битним чињеницама и околностима, са обавештењем о
садржајупријавеоповредиправапокојојсепоступа.

uНаосновуутврђенихсвихрелевантнихоколности,заштитникправаоси
гуранихлицаписменимпутемобавештаваосигуранолицеопоступањуи
предузетиммерама,најкаснијеурокуодпетраднихданаодданапри
јемапријавеоповредиправа.
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uАко је заштитник права осигураних лица утврдиоповреду права, у року
од пет радних дана обавештава осигурано лице да јењегову пријаву о
повреди права проследио подручној јединици Републичког фонда ради
предузимања мера према даваоцу здравствене услуге, односно другом
надлежноморгануидајемуупутствоотомекакотребадапоступиуциљу
остваривањасвогправа.

Ако је де те дис кри ми ни са но у пру жа њу здрав стве не услу ге, де те, од но сно 

ње гов ро ди тељ мо гу се обра ти ти при ту жбом По ве ре ни ку за за шти ту рав-

но прав но сти, а мо гу пред над ле жним су дом по кре ну ти и суд ски по сту пак 

за за шти ту од дис кри ми на ци је. 

Пра во на на кна ду ште те 

u Де те ко је је због струч не гре шке здрав стве ног рад ни ка пре тр пе ло ште-

ту на свом те лу или здра вљу, има пра во на на кна ду ште те пре ма оп-

штим пра ви ли ма о од го вор но сти за ште ту. Ово пра во не мо же би ти 

уна пред ис кљу че но или огра ни че но. Ако је ште та про у зро ко ва на ме-

ди цин ским ис тра жи ва њем, има пра во на на кна ду ште те без об зи ра на 

кри ви цу ли ца ко је је ште ту про у зро ко ва ло.

u Ако ме ди цин ска уста но ва не на кна ди ште ту ко ју тра жи ро ди тељ као за-

кон ски за ступ ник де те та, пра во на на кна ду ште те оства ру је се у по ступ-

ку пред су дом.

Ду жно сти па ци је на та

У оства ри ва њу здрав стве не за шти те па ци јент је ду жан да се при др жа ва оп-

штих ака та здрав стве не уста но ве, при ват не прак се, ор га ни за ци о не је ди ни-

це ви со ко школ ске уста но ве здрав стве не стру ке ко ја оба вља здрав стве ну 

де лат ност и дру гих прав них ли ца ко ја оба вља ју од ре ђе не по сло ве из здрав-

стве не де лат но сти, о усло ви ма бо рав ка и по на ша ња у њи ма. 
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9 u У од но су на од го вор ност па ци јен та за лич но здра вље, ду жан је да 

при оства ри ва њу здрав стве не за шти те: 

 ак тив но уче ству је у за шти ти, очу ва њу и уна пре ђе њу свог здра вља; 

 у пот пу но сти и исти ни то ин фор ми ше над ле жног здрав стве ног рад-

ни ка, од но сно здрав стве ног са рад ни ка о свом здрав стве ном ста њу; 

 при др жа ва се упут ста ва и пред у зи ма ме ре про пи са не од стра не над-

ле жног здрав стве ног рад ни ка, од но сно здрав стве ног са рад ни ка. 

u У од но су на од го вор ност па ци јен та пре ма дру гим ко ри сни ци ма 

здрав стве них услу га ду жан је да по шту је пра ва дру гих па ци је на та ко ји 

оства ру ју здрав стве ну за шти ту у здрав стве ној уста но ви, при ват ној прак-

си, ор га ни за ци о ној је ди ни ци ви со ко школ ске уста но ве здрав стве не стру-

ке ко ја оба вља здрав стве ну де лат ност и дру гим прав ним ли ци ма ко ја 

оба вља ју од ре ђе не по сло ве из здрав стве не де лат но сти. 

u У од но су на од го вор ност па ци јен та пре ма здрав стве ним рад ни-

ци ма, од но сно здрав стве ним са рад ни ци ма ду жан је да се, у по ступ ку 

оства ри ва ња здрав стве не за шти те пре ма здрав стве ном рад ни ку, од-

но сно здрав стве ном са рад ни ку, од но си са по што ва њем и ува жа ва њем. 

За бра ње но је оме та ње здрав стве них рад ни ка, од но сно здрав стве них са-

рад ни ка, при ли ком пру жа ња здрав стве не за шти те. 

Ако се па ци јент не при др жа ва ових ду жно сти, над ле жни здрав стве ни рад-

ник, од но сно здрав стве ни са рад ник, по сле прет ход ног упо зо ре ња, мо же 

от ка за ти пру жа ње да ље здрав стве не за шти те па ци јен ту, из у зев хит не ме ди-

цин ске по мо ћи, о че му је ду жан да пи сме но оба ве сти ди рек то ра здрав стве-

не уста но ве, као и да у ме ди цин ску до ку мен та ци ју па ци јен та уне се раз ло ге 

за од би ја ње пру жа ња здрав стве не за шти те. 

У том слу ча ју, здрав стве на уста но ва, при ват на прак са, ор га ни за ци о на је-

ди ни ца ви со ко школ ске уста но ве здрав стве не стру ке ко ја оба вља здрав-

стве ну де лат ност и дру га прав на ли ца ко ја оба вља ју од ре ђе не по сло ве из 

здрав стве не де лат но сти, ду жни су да па ци јен ту обез бе де да ље пру жа ње 

од го ва ра ју ће здрав стве не за шти те. 
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Та ко ђе, па ци јент је ду жан да бла го вре ме но ин фор ми ше над ле жну здрав-

стве ну уста но ву о от ка зи ва њу тер ми на за за ка за не пре гле де и ме ди цин ске 

по ступ ке, као и о про ме ни адре се и те ле фон ског бро ја. 




