
НАЦРТ 

 

 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 

 

 

Члан 1. 

 

 У члану 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 

72/09 – др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др.закон) после речи „приватна 

пракса” додају се речи „и центри за палијативно збрињавање”. 

 

 

Члан 2. 

 

 У члану 45. став 1. тачка 1) после речи „здравствене установе” брише се реч „ и ”, 

додаје се зарез, а после речи   „приватна пракса”  додају се речи „и центри за палијативно 

збрињавање”. 

 У члану 45. став 1. тачка 2) после речи „здравственим установама” брише се реч 

„и”, додаје се зарез, а после речи „приватној пракси”  додају се речи „и у центрима за 

палијативно збрињавање”. 

У члану 45. став 2. после речи „приватна пракса” додају се речи „и центар за 

палијативно збрињавање ”. 

   

Члан 3. 

 

 У поглављу VIII наслов „А.” мења се и гласи: „А. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, 

ПРИВАТНА ПРАКСА И ЦЕНТРИ ЗА ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ ”  

 

  

Члан 4. 

 

У члану 46. у ставу 3. мења се тачка 6) која гласи „6) лабораторија;” 

Досадашње тачке 6), 7), 8) и 9) постају тачке 7), 8), 9) и 10). 

 

  

                       Члан 5.  

 

У члану 48. став 2. тачка 2) после речи „ делатности ” бришу се речи „ и клиничко - 

болнички центар”. 

У члану 48. став 2. тачка 3) после речи „ институт ” додаје се зарез и речи 

„клиничко - болнички центар”. 

 



У члану 48. тачка 4) после речи „ завод за психофизиолошке поремећаје и говорну 

патологију ” додаје се зарез и реч „лабораторију”. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 49. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 

 „ Здравствена установа може имати пословно седиште изван просторија из става 1. 

тачка 3) овог члана. ” 

 Досадашњи ставови 2, , и 4. постају ставови 3, 4, и 5. 

  

Члан 7. 

 

 Наслов изнад члана 55. мења се и гласи: 

 

 „2. Врсте, услови за оснивање и престанак рада приватне праксе и центра за 

палијативно збрињавање” 

 

Члан 8. 

 

 После члана 55. додаје се члан 55а, који гласи:   

 

„ Члан 55а 

Центар за палијативно збрињавање може основати правно или физичко лице, под 

условима прописаним овим законом. 

 

 Средства за оснивање и рад центра за палијативно збрињавање обезбеђује 

оснивач.”  

 

Члан 9. 

 

 После члана 56. додаје се члан 56а који гласи: 

 

„ Члан 56а 

 

Центар за палијативно збрињавање може се основати, као: 

  

1) Центар за палијативно збрињавање; 

2) Центар за палијативно збрињавање са стационаром. 

 

У Центру за палијативно збрињавање обављају се послови израде плана 

збрињавања, контроле бола и других симптома уз доступност лекова и медицинских 

средстава потребних за палијативно збрињавање, збрињавање у терминалној фази 

болести. 

 



У Центру за палијативно збрињавање са стационаром обављају се послови 

збрињавања пацијената чије здравствене потребе не могу бити обезбеђене у центру из 

става 1. тачка 1) овог члана, а захтевају услугу палијативног збрињавања у стационарним 

условима. 

 

Центаром за палијативно збрињавање руководи директор. 

Ближи услови који се односе на пословање центра за палијативно збрињавање, 

уређују се актом о организацији и систематизацији послова који доноси директор, у 

складу са законом. 

 

Центар за палијативно збрињавање има статут којим се уређује делатност,  

управљање, као и друга питања од значаја за рад центра за палијативно збрињавање.” 

 

 

Члан 10. 

 

 У члану 58. додаје се став 4. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1, 2. и 3.  овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

 

Члан 11. 

 

 

 У члану 59. додаје се став 7. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1. до 6. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

 

Члан 12. 

  

У члану 62. додаје се став 2. који гласи: 

 

 „ Тач. 1), 2), 3), 4), 6) и 7) овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање. ” 

 

Члан 13. 

 

У члану 63. у ставу 4. после речи „сноси пацијент“, брише се тачка, додаје се зарез 

и речи „ а трошкове пружања здравствене заштите у центру за палијативно збрињавање 

сноси оснивач. ” 

 После става 5. додају се став 6. који гласи:  

 „ Одредбе ст. 1, 2, 3. и 5. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.  



Члан 14. 
 

 У члану 65. после става 5. додаје се ст 6.  и 7. који гласе: 

 

 „Одредбе става 1. тач. 1) 2), 3), 6), 7) и 8)  и става 2, 3, 4. и 5. овог члана примењују 

се и на центар за палијативно збрињавање. 

Одредбе става 1. тач. 4) и 5) овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање, само уколико је његов оснивач физичко лице – здравствени радник. ”. 

   

 

Члан 15. 

 

 У члану 67. став 1. после речи „ здравствена установа ” брише се реч „и”, додаје се   

зарез, а после речи „приватна пракса” додају се речи „и центар за палијативно 

збрињавање”. 

 

 

Члан 16. 

 

 У члану 69.  после става 6. додаје се став 7. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1, 4. и 5. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање. ” 

 

Члан 17. 

 

 

 У члану 70.  после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање. ” 

 

Члан 18. 

 

 У члану 71.  после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање. ” 

 

Члан 19. 

 

У поглављу VIII наслов „А“ поднаслов 5.  мења се и гласи:  

 

 „ 5. Обележавање здравствене установе, приватне праксе и центра за палијативно 

збрињавање .” 

 



Члан 20. 

 

  

 У члану 72.  после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање. ” 

 

Члан 21. 

 

 У члану 73.  после става 5. додаје се став 6. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање. ” 

 

                       Члан 22. 

 

 После члана 75. додаје се члан 75а који  гласи: 

 

                                                      „Члан 75а 

 

Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у центру за 

палијативно збрињавање, утврђује се у складу са потребама грађана и организацијом рада 

других здравствених установа, приватне праксе и центара за палијативно збрињавање на 

одређеној територији. 

Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у центру за 

палијативно збрињавање, утврђује оснивач  

Центар за палијативно збрињавање о недељном распореду рада, почетку и 

завршетку радног времена обавештава општину, односно град на чијој територији има 

седиште. ” 

 

        Члан 23. 

 

У поглављу VIII наслов „А“ поднаслов 6.  мења се и гласи:  

 

„6. Организација рада здравствене установе, приватне праксе и центра за 

палијативно збрињавање” 

  

 

Члан 24. 

 

    У члану 76. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 

 „ Центар за палијативно збрињавање дужн је да у оквиру утврђеног недељног 

распореда рада и радног времена пружа здравствену заштиту радом у једној, две смене 

или више смена, у складу са решењем Министарства из члана 60. став 2. овог закона.”  

http://we2.cekos.com/ce/faces/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-%26path%3D04019007.html#c0060


 

 

Члан 25. 

 

 

  У члану 78. став 1. мења се и гласи: 

 

 „ Под прековременим радом, у смислу овог закона, сматра се и приправност и рад 

по позиву.” 

 

Члан 26. 

 

 

 У члану 94. став 2. после речи „ више ”, додаје се реч: „ суседних ”, а после речи 

„односно“ додаје се реч „ подручје”. 

 У ставу 4.  после речи „ више ”, додаје се реч: „ суседних ”. 

 

 

        Члан 27. 

 

После члана 122. додаје се наслов и члан 122а који гласе:  

 

                           „  Лабораторија 

 

                                            Члан 122а 

 

Лабораторију у државној својини оснива Република, а за територију аутономне 

покрајине – аутономна покрајина. 

 

Лабораторија је здравствена установа која обавља послове биохемијских, 

хематолошких, имунолошких, имунохематолошких, микробиолошких, патохистолошких, 

токсиколошких анализа цитогенетске, као и анализа из области цитогенетике, 

молекуларне генетике и типизације ткива. 

 

Лабораторија може обављати делатност из најмање две или више области 

лабораторијске дијагностике.  

 

Лабораторија може организовати огранке. ” 

 

 

Члан 28. 

 

 У члану 130. став 4. после речи „надзорног одбора”, брише се реч „ завода ” и 

додају речи „ клиничко-болничког центра ”. 

 



После става 6. додаје се став 7. који гласи: 

 

„ На спречавање сукоба јавног и приватног интереса из става 6. Овог члана, 

примењују се одредбе закона којим се уређује Агенција за борбу против корупције.”  

 

Досадасадшњи став 7. постаје став 8. ” 

 

Члан 29. 

 У члану 137. став 1. после речи „заводу за јавно здравље ”, додају се речи „и 

лабораторији”. 

 

 Члан 30. 

 

 У члану 139. став 1. после речи „заводу за јавно здравље ”, додају се речи „и 

лабораторији”. 

 

  Члан 31. 

 У члану 141. став 5. после речи „заводу за јавно здравље ”, додају се речи 

„лабораторије” и после речи „лабораторије” ставља се зарез. 

 

Члан 32. 

 

 У члану 142. став 2. после тачке 6) брише се „и” , додаје се зарез, а после тачке 7) 

додају се речи „и 8)”. 

 

  Члан 33. 

 У члану 154. став 1. тачка 6) мења се и гласи: 

 

„6) да врши контролу спровођења акредитованих програма континуиране едукације 

здравствених радника и здравствених сарадника и евалуацију тих програма, у складу са 

чланом 187. овог закона;” 

 

   Члан 34. 

 

 У члану 168. став 1. после речи „приватној пракси”, додаје се зарез и речи „центру 

за палијативно збрињавање”. 

 

 

Члан 35. 

 

У члану 170. после речи „приватној пракси”, додају се речи „ и центру за 

палијативно збрињавање”. 



  

Члан 36. 

 

 У члану 171. после става 4. додаје се став 5. који гласи: 

 

 „ Одредбе ст. 1. до 4. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање. ” 

 

Члан 37. 

 

У члану 172. после речи „приватној пракси”, додају се речи „ и центру за 

палијативно збрињавање”. 

 

 

Члан 38. 

 

 У члану 173. став 2. после речи: „приватне праксе”, додају се речи: „ и центра за 

палијативно збрињавање”. 

 

Члан 39. 

 После члана 173а додају се поднаслови и чл. 173б – 173ј који гласе:   

  

„1а. Пријем у радни однос у здравственим установама   

 

Члан 173б  

 

 Радни однос у здравственој установи по правилу се заснива на неодређено време.  

 Радни однос који је заснован на неодређено време може да престане само у законом 

одређеним случајевима.  

 Радни однос може да се заснује у здравственој установи и на одређено време, под 

условима прописаним овим законом.  

 

Члан 173в 

 

 Пријем у радни однос у здравственој установи  врши се на основу јавног конкурса. 

 Здравствена установа из Плана мреже може да распише јавни конкурс за пријем у 

радни однос под условом да је упражњено радно место систематизовано актом о 

организацији и систематизацији послова у здравственој установи који доноси директор 

здравствене установе, као и да је у складу са бројем запослених утврђених кадровским 

планом здравствене установе који доноси министар. 

 

 

Члан 173г 

 



 Јавни конкурс оглашава здравствена установа у којој се попуњава радно место у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, као и неком од дневних јавних гласила која 

излазе у целој Републици Србији. 

 

 Здравствена установа која расписује јавни конкурс дужна је да пре објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, као и у неком од дневних јавних гласила која 

излазе у целој Републици Србији, јавни конкурс достави и министарству, ради 

оглашавања јавног конкурса и на званичној веб презентацији министарства. 

 

 Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор здравствене 

установе.  

 Конкурсна комисија има три до пет чланова који имају најмање исту стручну 

спрему као и стручна спрема за радно место за које се јавни конкурс расписује. 

Председник конкурсне комисије је руководилац организационе јединице у којој се 

попуњава упражњено радно место. 

 

Члан 173д 

 

 Оглас о јавном конкурсу садржи податке о здравственој установи, радном месту, 

условима  за запослење на радном месту, месту рада, стручној оспособљености, знањима и 

вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се 

подноси пријава, лично име лица задуженог за давање обавештења о јавном конкурсу, 

адресу на коју се пријава подноси, податке о доказима који се прилажу уз пријаву, месту, 

дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата 

по изборном поступку. 

 

 Рок за подношење пријаве на јавни конкурс не може бити краћи од осам дана од 

дана оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази, конкурсна комисија одбацује доношењем 

одлуке против које се може изјавити жалба директору.  

 Жалба из става 3. овог члана не задржава извршење одлуке конкурсне комисије о 

одбацивању пријаве. 

 

Члан 173ђ 

 

 Конкурсна комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

запослење на радном месту за које је јавни конкурс расписан и између тих кандидата 

спроводи изборни поступак.  

 

  У изборном поступку се на основу обављене провере стручне оспособљености, 

знања и вештина кандидата у изборном поступку, оценом од један до пет, оцењује стручна 

оспособљеност, знање и вештина, сваког кандидата и утврђује укупна оцена кандидата 

сабирањем сваке од добијених оцена по основу стручне оспособљености, знања и 

вештина.   



 

 Изборни поступак може се спроводити у више делова, писменом провером, 

усменим разговорима или на други одговарајући начин. 

 

 Ако се у писменом изборном поступку спроводи писмена провера, приликом те 

провере кандидати се обавештавају о месту, дану и времену када ће се обавити усмени 

разговор са кандидатима.  

 

 

Члан 173е 

 

 Кандидате који су  добили најбоље оцене у складу са чланом 173ђ, конкурсна 

комисија увршћује на листу за избор, коју доставља директору здравствене установе.  

 

 Директор здравствене установе дужан је да изабере кандидата са листе за избор.  

 

 Директор здравствене установе дужан је да донесе одлуку о избору најбољег 

кандидата за пријем у радни однос у року од 15 дана од дана достављања листе за избор из 

става 1. овог члана, која се доставља кандидату који је изабран, као и свим кандидатима 

који су учествовали у изборном поступку, на адресу наведену у пријави за конкурс.   

 

 Уколико достављање одлуке о избор најбољег кандидата из става 3. овог члана није 

успело, службено лице здравствене установе саставља писмену белешку о томе, а одлука о 

избору најбољег кандидата објављује се на огласној табли здравствене установе и по 

истеку осам дана од дана објављивања сматра се достављеном.  

 

 Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором 

службеног лица здравствене установе, прегледа сву документацију јавног конкурса.  

 

 Кандидат незадовољан одлуком о избору може да поднесе приговор управном 

одбору здравствене установе, у року од осам  дана од дана достављања одлуке, односно 

објављивања на огласној табли здравствене установе из ст. 3. и 4.  овог члана. 

 

 Управни одбор здравствене установе дужан  је да одлучи по приговору из става 6. 

овог члана у року од 15 дана од дана добијања приговора и исти хитно достави 

подносиоцу приговора.  

 

 Одлука управног одбора здравствене установе коначна је и против ње се може 

покренути поступак пред надлежним судом. 

 

 

Члан 173ж 

 

 Јавни конкурс није успео ако конкурсна комисија утврди да ниједан кандидат који 

је учествовао у изборном поступку није испунио услове прописане јавним конкурсном за 

избор кандидата.  



 

 О томе да јавни конкурс није успео обавештавају се сви кандидати који су 

учествовали у изборном поступку. 

 

 Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидатат, расписује се нови конкурс.  

 

 

Члан 173з 

  

 Здравствена установа може да прими у радни однос на одређено време без 

конкурса лице:  

 1) ради замене одсутног запосленог до 90 дана; 

 2) до коначности одлуке о избору кандидата по расписаном конкурсу у складу са 

овим законом; 

 3) ради замене одсутног запосленог здравственог радника који је на 

специјализацији, односно ужој специјализацији, односно замене запосленог коме мирују 

права и обавезе из радног односа у складу са законом; 

 4) до избора кандидата када се на јавни конкурс није пријавио ниједан кандидат 

или ниједан од пријављених кандидата неиспуњава услове, а до завршетка новог поступка 

по јавном конкурсу за избор кандидата.  

 

 Здравствена установа прима у радни однос на одређено време по расписаном 

јавном конкурсу, у складу са чланом 172а овог закона, лице и то:  

 1) ради замене  одсутног запосленог  преко 90 дана; 

 2) ради пријема одређеног лица у радни однос у својству приправника. 

   

 

Члан 173и 

 

 Здравствена установа може да са здравственим радником, односно здравственим 

сарадником који има лиценцу за самосталан рад, као и са другим лицем, који се прима у 

радни однос на неодређено време да уговори пробни рад.  

 

 Изузетно од става 1. овог члана, пробни рад може да се уговори и у случају пријема 

у радни однос на одређено време дуже од годину дана. 

 

 Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже шест месеци.  

 

 Пробни рад запосленог прати руководилац организационе јединице у којој се 

обавља пробни рад, који после окончања пробног рада даје мишљење директору 

здравствене установе о томе да ли је запослени показао потребна стручна знања и вештине 

за обављање послова за које је закључио уговор о раду. 

 

 Ако је дато позитивно мишљење из става 4. овог члана, запослени наставља са 

радом у истом радно-правном својству.  

 



 Ако је дато негативно мишљење из става 4. овог члана, запосленом престаје радни 

однос без права на новчану накнаду због отказа.  

 

 

Члан 173ј 

  

Изузетно од члана 173в став 1, а у зависности од потреба процеса рада, запосленом 

се може понудити преузимање без конкурса у другу институцију у оквиру здравственог 

система, која се финансира из средстава обавезног здравственог осигурања, односно 

буџета. 

 Запослени у институцији у оквиру здравственог система, може бити преузет без 

конкурса у другу институцију у оквиру здравственог система у смислу става 1. овог члана, 

ако се о томе споразумеју директори тих институција и ако запослени на то пристане.” 

  

 

Члан 40. 

 

 Члан 175. мења се и гласи: 

 

 „ Здравствени радници и здравствени сарадници не могу обављати самостални рад 

док не обаве приправнички стаж и положе стручни испит, у складу са овим законом. 

Приправнички стаж за здравствене раднике са високом стручном спремом траје 

шест месеци. 

 Приправнички стаж за здравствене сараднике са високом стручном спремом траје 

12 месеци. 

   Приправнички стаж за здравствене раднике и здравствене сараднике са вишом, 

односно средњом стручном спремом, траје шест месеци.” 

 

 

Члан 41. 

 

 У члану 177. став 2. брише се. 

 

Члан 42. 

 

У члану 187. став 3. после речи „врши” бришу се речи „Здравствени савет” и додају 

се речи „ Агенција за акредитацију здравствених установа Србије”.  

 У ставу 4. после речи „Агенцији за лекове и медицинска средства Србије” бришу се 

речи „Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије, Управи за биомедицину”. 

 

 

Члан 43. 

 

 У члану 198б став 1. после речи „здравственој установи”  брише се реч „односно”, 

а после речи „приватној пракси” додају нсе речи „ центру за палијативно збрињавање, ”. 

  



 

Члан 44. 

 

 Члан 199. мења се и гласи: 

 

„ Здравствени радник запослен у здравственој установи, приватној пракси, односно 

центру за палијативно збрињавање, који ради пуно радно време, може да обавља одређене 

послове из своје струке код другог послодавца, ван редовног радног времена, 

закључивањем уговора о допунском раду са другим послодавцем, до једне трећине пуног 

радног времена и то највише код два послодавца.  

 О закљученом уговору о допунском раду са другим послодавцем здравствени 

радник је дужан да писмено обавести директора здравствене установе, односно оснивача 

приватне праксе или центра за палијативно збрињавање где ради пуно радно време. 

 О уговорима о допунском раду које су закључили, здравствена установа, приватна 

пракса, односно центар за палијативно збрињавање, дужни су да воде евиденцију.  

Један примерак оригинала уговора о допунском раду, у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, здравствени радник доставља здравственој инспекцији ради контроле 

обављања допунског рада у области здравства. ” 

 

 

                      Члан 45. 

  

 Чл. 200. и 201. бришу се. 

 

           Члан 46. 

 

 Члан 202. мења се и гласи: 

 

 „Здравствени радник који обавља послове по основу уговора о допунском раду у 

складу са овим законом остварује права из обавезног социјалног осигурања у складу са 

законом. ” 

 

 

Члан 47. 

 

 У члану 206. став после става 3.  додаје се став 4. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

Члан 48. 

 

 У члану 207. после става 2.  додаје се став 3. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 



 

Члан 49. 

 

 У члану 208. после става 5.  додаје се став 6. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1. до 5. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

Члан 50. 

 

 У члану 210.  после става 5.  додаје се став 6. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1. до 5. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

Члан 51. 

 У члану 211. после става 3.  додаје се став 4. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1. до 3. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

  

  Члан 52. 

 У члану 212.  после речи: „приватнеа праксе”, додају се речи: „односно центра за 

палијативно збрињавање”. 

 

 Члан 53. 

 

 У члану 214. додаје се став 4. који галаси: 

 „Надзор над радом и пословањем Агенције за акредитацију здравствених установа 

врши се у складу са законом.” 

 

 Члан 54. 

 У члану 215. став 1. после тачке 4) додаје се тачка 5) која гласи: 

 „5) акредитација програма континуиране едукације здравствених радника и 

здравствених сарадника из члана 187. став 2 . овог закона”. 

 

Члан 55. 

 

 У члану 216. став 1. мења се и гласи: 

 

„Акредитација се врши на захтев здравствене установе.” 

 

 



                                              Члан 56. 

 

У члану 235. став 2. после речи „приватној пракси”, додају се речи „односно центру 

за палијативно збрињавање”. 

 

Члан 57. 

 

 У члану 236. после става 5.  додаје се став 6. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1. до 5. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

            Члан 58. 

 

Наслов у поглављу XIV  мења се и гласи:  

 

„XIV. НАДЗОР НАД РАДОМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА,  ПРИВАТНЕ 

ПРАКСЕ И ЦЕНТРА ЗА ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ” 

 

 

Члан 59. 

 

У члану 243. став 1. мења се и гласи: 

 

„Надзор над радом здравствених установа, приватне праксе и центра за 

палијативно збрињавање, у смислу овог закона, врши се као надзор над законитошћу рада 

здравствених установа и приватне праксе и инспекцијски надзор.” 

 

            Члан 60. 

 

У члану 246. после става 2.  додаје се став 3. који гласи: 

 

 „Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

                                                             Члан 61. 

 

У члану 247. после става 1.  додаје се став 2. који гласи: 

 

 „Одредбе става 1. овог члана примењују се и на центар за палијативно 

збрињавање.” 

 

                          Члан 62. 

 

 Члан 248. мења се и гласи: 

 



„О извршеном инспекцијском прегледу у поступку надзора, здравствени инспектор 

је дужан да сачини записник који садржи налаз чињеничног стања утврђеног у 

здравственој установи, односно приватној пракси и центру за палијативно збрињавање. 

 Записник из става 1. овог члана здравствени инспектор доставља здравственој 

установи, односно приватној пракси и центру за палијативно збрињавање, над којим је 

извршен надзор. 

Здравствени инспектор на основу записника из става 2. овог члана доноси решење 

којим налаже мере, радње, као и рокове за извршење наложених мера здравственој 

установи, односно приватној пракси и центру за палијативно збрињавање. 

 Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалба министру. 

 Жалба изјавњена против решења здравственог инспектора не одлаже извршење тог 

решења. 

Решење министра из става 4. овог члана коначно је у управном поступку и против 

њега се може покренути управни спор. 

Ако здравствени инспектор оцени да је поступањем, односно непоступањем 

здравствене установе, приватне праксе, центра за палијативно збрињавање, 

високошколске установе здравствене струке, другог правног лица које обавља одређене 

послове здравствене делатности, здравственог радника, здравственог сарадника, као и 

одговорног лица у здравственој установи односно другом правном лицу које обавља 

здравствену делатност, учињено кривично дело, привредни преступ или прекршај, дужан 

је да без одлагања поднесе надлежном органу пријаву за учињено кривично дело, 

привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка.  

Здравствени инспектор је дужан да поступа и на основу извештаја, обавештења и 

поднетих доказа саветника за заштиту права пацијента о повреди права пацијената, 

достављених у складу са законом којим се уређују права пацијената. 

У случајевима из става 8. овог члана, здравствени инспектор у предузимању мера 

поступа у складу са овлашћењима из члана 249. овог закона. ” 

 

        Члан 63. 

 

 У члану 249. у тачки  1. после речи „приватне праксе”, додају се речи „и центру за 

палијативно збрињавање”. 

 У тачки 2. после речи „приватне праксе”, додају се речи „и центра за палијативно 

збрињавање”. 

 У тач. 3. и 4. после речи „приватној пракси”, додају се речи „и центру за 

палијативно збрињавање”, „приватној пракси”, додају се речи „и центру за палијативно 

збрињавање”. 

У тач. 7. и 8. после речи „приватној пракси”, додају се речи „и центру за 

палијативно збрињавање”. 

 

Члан 64. 

 

 У члану 256. став 1. тач. 18) и 25) мењју се и гласе: 

 



 „ 18) организационе јединице које су саставни део здравствене установе носе назив 

апотека, лаборатрија, клиника, односно институт, а не испуњавају услове утврђене овим 

законом за њихово образовање ( члан 142. став 2); 

   25) ако поступа супротно одредби члана 199. став 3);”. 

 

 После тачке 30) додаје се тачка 31) која гласи: 

 

 „ 31) ако поступа супротно чл.173в, 173г став 2. и 173ж став 2. ” 

 

 

 Члан 65. 

 

У члану 259. став 1. тачка 13) мења се и гласи: 

 

 „13) обавља допунски рад супротно члану 199. овог закона; ”. 

 

 

Члан 66.  

 

 У члану 259а после речи „приватне праксе” додају се речи „ и центра за 

палијативно збрињавање,”. 

  

 Члан 67. 

 

 После члана 259а додаје се члан 259б који гласи: 

 

„ Члан 259б 

 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај центар за 

палијативно збрињавање који обавља здравствену делатност у складу са овим законом 

ако: 

1) обавља послове здравствене делатности, а не испуњава услове прописане 

чланом 58. овог закона; 

2) започне са обављањем одређених послова здравствене делатности пре добијања 

решења Министарства којим је утврђена испуњеност услова за обављање 

одређених послова здравствене делатности или ако обавља здравствену 

делатност у супротности са наведеним решењем (члан 59.); 

3) не извршава дужности из члана 62. овог закона;  

4)  не обезбеди стално доступан санитетски превоз ( члан 63.);  

5) користи нове здравствене технологије без дозволе Министарства за коришћење 

нових здравствених технологија ( члан 70.);  

6)  оглашава, односно рекламира здравствене услуге, стручно медицинске 

поступке и методе здравствене заштите, укључујући здравствене услуге, методе 

и поступке традиционалне медицине ( члан 71.);  

7) истакне назив здравствене установе који не садржи податке о делатности која је 

утврђена решењем Министарства, радном времену, оснивачу и седишту 
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здравствене установе, или ако истакне назив здравствене установе који има 

обележје коме се може приписати карактер оглашавања, односно рекламирања  

(члан 72.);  

8)  не води здравствену документацију и евиденције, односно ако у прописаним 

роковима не доставља индивидуалне, збирне и периодичне извештаје 

надлежном органу, или ако на било који начин наруши тајност података из 

медицинске документације пацијента, односно ако не заштити медицинску 

документацију од неовлашћеног приступа, копирања и злоупотребе ( члан 73.);  

9)  не обавести општину, односно град на чијој територији има седиште 

здравствена установа у приватној својини, о недељном распореду рада, почетку 

и завршетку радног времена ( члан 75. а);  

10) омогући самостални рад здравственом раднику који не испуњава услове из 

члана 168. став 1. овог закона;  

11)  ако ангажује здравственог радника страног држављанина супротно одредбама 

члана 168а став 7. овог закона;  

12)  ако ангажује здравственог сарадника који није добио, односно обновио 

лиценцу за самостални рад, супротно члану 198б став 1. овог закона;  

13)  обавља допунски рад супротно члану 199. овог закона; 

14) не спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада, односно ако не 

донесе годишњи програм провере квалитета стручног рада у здравственој 

установи, у складу са овим законом ( члан 206);  

15)  не сарађује у спровођењу редовне и ванредне спољне провере квалитета 

стручног рада од стране стручних надзорника, као и ако им не достави све 

потребне податке и другу документацију ( члан 208.);  

16)  не поступи по решењу министра којим је изречена привремена забрана рада у 

поступку спровођења редовне и ванредне провере квалитета стручног рада ( 

члан 211.);  

17) обавља традиционалну медицину применом метода и поступака за које није 

добила сагласност Министарства ( чл. 235 - 237);  

18)  не поступи по решењу здравственог, односно фармацеутског инспектора (чл. 

249. и 254).  

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у центру за 

палијхативно збрињавање  новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара. ” 

 

Члан 68. 

 

Члан 269. мења се и гласи: 

 

 „Заводи за лабораторијску дијагностику који су обављали делатност у складу са 

прописима којима се уређује здравствена заштита, а који су важили до дана ступања на 

снагу овог закона, ускладиће своје опште акте, организацију и рад, као и услове за 

оснивање и почетак рада, са одредбама овог закона које се односе на лабораторију као 

врсту здравствене установе, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.”  
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     Члан 69. 

 

 

Министар ће прописе за спровођење овог закона донети у року од шест 

месеци од дана ступања на снагу овог закона.  

 

      Члан 70. 

 

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије организоваће рад и 

обезбедити услове за акредитација програма континуиране едукације здравствених 

радника и здравствених сарадника из члана 187. став 2 . овог закона у року од шест месеци 

од дана ступања на снагу овог закона. 

 Даном истека рока из става 1. овог члана престају да важе одредбе чл. 154. тачка 6) 

и 187. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон). 

  

 

       Члан 71. 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


