
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 
 Уставни основ за доношење овог закона садржан је одредбама 
 члана 97. тачка 10. Устава Републике Србије, према којима Република Србија, 
између осталог, уређује и обезбеђује систем у области здравствене заштите. 
   
 II. ПРАВНИ ОСНОВ  
  
 Правни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 73. 
став 5.  Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије, 
бр. 107/05, 72/09-др. закон, 99/10, 57/11, 119/12), којим је прописано да се врсте 
и садржина здравствене документације и евиденција, начин и поступак вођења, 
лица овлашћена за вођење здравствене документације и уписивање података, 
рокови за достављање и обраду података, начин располагања подацима из 
медицинске документације пацијената која се користи за обраду података, као и 
друга питања од значаја за вођење здравствене документације и евиденција, 
уређују посебним законом. 
 
 III. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Област здравствене документиције и евиденција уређена је Законом о 
евиденцијама у области здравства („Службени лист СФРЈ,   бр. 12/98 и 37/02 и 
„Службени гласник РСˮ , бр.101/05) и Законом о евиденцији у области 
здравствене заштите („Службени гласник СРС”, бр. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 и 
„Службени гласник РС”, бр. 44/91, 17/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05-др. закон). 
Имајући у виду чињеницу да је у претходном периоду дошло до интензивног 
развоја здравствених и информационо-комуникационих технологија, као и 
потребу да се на јединствен начин уреди област здравствене документације и 
евиденција, приступило се изради новог Закона о здравственој документацији и 
евиденцијама (у даљем тексту: Закон), како би се на адекватнији и рационалнији 
начин пратило здравствено стање и здравствене потребе становништва  
 Разлози за доношење новог закона условљени су:  
 - потребом увођења и унапређења система уписивања, обраде, начина 
располагања подацима, обезбеђивање квалитета, заштите и чувања података, 
као и успостављање основа за интегрисано функционисање здравственог 
информационог система; 
 - стварањем предуслова да се здравствена документација и евиденције 
воде на јединствен начин у здравственим установама, приватној пракси и 
другом правном лицу које обавља здравствену делатност у складу са законом; 
 - унапређењем планирања и ефикасног управљања системом здравствене 
заштите, као и прикупљањa и обраде података у вези са здравственим стањем 
становништва и функционисањем здравствене службе, са циљем рационалног 
коришћења свих расположивих ресурса у систему здравствене заштите (кадар, 
опрема и простор, лекови и медицинска средства, информационо - 
комуникационе технологије); 
 - увођењем информационо-комуникационих технологија у праксу 
спровођења здравствене заштите становништва рационализује се приступ 
здравственој заштити, како са аспекта пацијента, тако и са аспекта здравственог 



радника. Свеобухватност информација о пацијентима и току лечења, које ће 
бити на располагању здравственим радницима и здравственим сарадницима на 
врло приступачан начин, унапредиће  процес лечења и омогућиће здравственим 
радницима и здравственим сарадницима бољи контакт и већу посвећност 
пацијенту. На наведени начин, ефикаснијим вођењем здравствене 
документације и евиденција унапређује се непосредно обављање здравствене 
делатности од стране здравствених радника и здравствених сарадника, што 
условљава већи степен задовољства пацијената пруженом здравственом 
заштитом; 
  - рационалним коришћењем информационо-комуникациних технологија 
у здравственом систему, поред унапређења квалитета рада здравствених 
радника и здравствених сарадника, обезбеђује се знатна уштеда у финансијским 
средствима која се у овом моменту опредељују за вођење здравствене 
документације и евиденција (потрошни материјал), а самим тим обезбеђује се и 
прерасподела финансијских средстава у систему здравствене заштите; 
 - увођењем информационо-комуникациних технологија обезбедиће се и 
услови за несметано и квалитетно функционисање свих делова система 
здравствене заштите кроз аутоматизацију и смањење трошкова свих 
административних поступака и процеса који прате основне делатности система 
здравствене заштите, благовремени прихват података и подршку могућим 
изменама и проширењима, сигурну и ефикасну размену информација између 
свих учесника здравственог система, а у циљу подизања доступности и 
квалитета здравствене заштите, активно учешће грађана у бризи о сопственом 
здрављу, пре свега у смислу потпуне информисаности и одређене слободе 
избора, степена одллучивања и утицаја на сопствени третман, као и размену 
информација од значаја за обављање научно-истраживачке делатности, као и 
усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника; 
 - уређивањем здравствене документације и евиденција која представља 
један од приоритета предвиђених  Планом развоја здравствене заштите 
Републике Србије, који је донела Народна скупштина Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, број 88/10); 
 - потребом усклађивања овог закона са раније усвојеним законима, који 
се односе на заштиту података о личности, правима пацијената, као и 
прописима којима је уређена област електронског документа, електронског 
потписа, и др.; 
 - настојањем Републике Србије да усагласи правни систем у области 
здравства са утврђеним европским и међународним стандардима у овој области, 
као  и са до кумнтима, као  што  су: Европска повеља о правима пацијената, 
Конвенција Уједињених Нација о правима детета,  Конвенција о заштити лица у 
односу на аутоматску обраду личних података;  
 - потребом усклађивања са усвојеним планским документима Владе - 
Стратегијом развоја информатичког друштва у Републици Србији, Стратегијом 
за борбу против корупције и акциним плановима донетим за спровођење 
наведених стратегија; 
 - потребом успостављања Националног здравственог рачуна који 
представља рачуноводствени оквир за стандардизовано извештавање о 
трошковима и финансирању здравства (јавне, приватне и дониране здравствене 
трошкове), резидената Републике Србије. На овај начин обезбеђују се поуздане 
информације о финансијским средствима издвојеним за здравствену заштиту и 
начинима њиховог коришћења; 



 - унапређења система извештавања међународних здравствених 
организација, као и других међународних организација. 
 
 
 IV. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА  
   И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 
 У поглављу I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ, прописано је шта се уређује овим 
законом, утврђено је да се закон односи на здравствене установе, друге облике 
здравствене службе, установе социјалне заштите, установе за извршење 
кривичних санкција, факултете здравствене струке који обављају одређене 
послове здравствене делатности, као и на  друга правна лица за које је посебним 
законом предвиђено да обављају и одређене послове из здравствене делатности 
(у даљем тексту: здравствена установа, приватна пракса, центри за 
палијативно збрињавање и друга правна лица). Такође, Закон се односи и на 
организације здравственог осигурања, као и друга правна лица која обављају 
послове здравственог осигурања, на здравствене раднике и здравствене 
сараднике и друга лица којима су ти подаци доступни и потребни ради 
остваривања законом утврђених надлежности. Утврђено је, такође, значење 
појединих појмова употребљених у овом закону. 
 
 Одредбама члана 1. Закона прописано је да се овим законом уређује 
здравствена документација и евиденције у области здравства, врсте и садржина 
здравствене документације и евиденција, начин и поступак вођења, лица 
овлашћена за вођење здравствене документације и уписивање података, рокови 
за достављање и обраду података, начин располагања подацима из медицинске 
документације пацијената која се користи за обраду података, обезбеђивање 
квалитета, заштите и чувања података, као и друга питања од значаја за вођење 
здравствене документације и евиденција. Такође, наведеним чланом прописано 
је да здравствена документација и евиденције представљају основ за 
функционисање интегрисаног здравственог информационог система.  
 
 Одредбама члана 2. Закона прописано је да здравствена документација и 
евиденције служе за праћење здравственог стања пацијента, праћење и 
проучавање здравственог стања становништва, праћење извршавања обавеза 
свих субјеката у области здравствене заштите, праћење ресурса у области 
здравствене заштите, праћење и стално унапређење квалитета здравствене 
заштите, финансирање здравствене заштите, планирање и програмирање 
здравствене заштите, праћење и оцењивање спровођења планова и програма 
здравствене заштите, спровођење статистичких и научних истраживања, 
информисање јавности, извршавање међународних обавеза у области здравства 
и за развој система здравствене заштите и здравственог осигурања.  
 
 Одредбама члана 3. Закона утврђено је да се закон односи на здравствене 
установе, приватну праксу и друга правна лица која обављају здравствену 
делатност у складу са законом.  
 
 Одредбама члана 4. Закона дефинисани су основни појмови који се 
употребљавају у овом закону.  
 



 Одредбама чл. 5. до 9. утврђена су основна начела на којима се заснива 
вођење здравствене документације и евиденција, и то: начело обавезности, 
начело сразмерности и сврсисходности,  начело заштите податак о личности, 
начело квалитета података и начело рационалног коришћења расположивих 
ресурса.  
 
 У поглављу II. - ЗДРАВСТВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈЕ, 
прописане су врсте здравствене документације и евиденција, начин и поступак 
вођења, располагање и рокови чувања здравствене документације и евиденција, 
као и методолошки принципи и стандарди за вођење здравствене документације 
и евиденција у здравственим установама, приватној пракси и другим правним 
лицима која обављају здравствену делатност.    
 Одредбама чл. 10. до чл. 25. Закона прописано је да се здравствена 
документација и евиденције воде уписивањем података у основну здравствену 
документацију и помоћна средства за вођење евиденције.  
 
 Основна медицинска документација утврђена овим законом јесте: 
здравствени картон, стоматолошки картон, картон обавезне имунизације, 
протокол, историја болничког лечења и збрињавања, матична књига лица 
смештених у стационарну здравствену установу, температурно-терапијско-
дијететска листа, лист анестезије, отпусна листа са епикризом, лист за 
новорођенче и књига евиденција. 
 
 Такође, наведеним одредбама Закона прописана су и помоћна средства за 
вођење евиденције, и то: регистар картотеке, дневна евиденција о посетама и 
раду, текућа евиденција о утврђеним обољењима и стањима,  дневна евиденција 
о кретању пацијента у болници, односно стационару и евиденција заказивања 
прегледа дијагностичких процедура и других медицинских мера и поступака. 
 
 Одредбама Закона, утврђени су и подаци о пацијенту, као и подаци о 
здравственом стању пацијента и здравственим услугама, који се уписују у 
основну медицинску документацију у зависности од врсте медицинске 
документације.  
 
 Овим одредбама Закона  уређене су врсте основне медицинске 
документације која се води по одговарајућим областима здравствене заштите, 
односно одгова врстама здравствених установама. Такође, овим одредбама 
Закона прописано је да надлежни здравствени радник, односно руковалац 
података одговара за тачност података који су унети у медицинску 
документацију и евиденције. 
 
 Одредбама члана 26. Закона прописана је основна евиденција о праћењу 
фактора ризика из животне средине, коју води здравствена установа, односно 
друго правно лице које обавља делатност праћења фактора ризика из животне 
средине.  
 
 Одредбама члана 27. Закона прописана је основна документација о 
здравственој установи, приватној пракси и другом правном лицу, и то: картон 
здравствене установе, приватне праксе и другог правног  лица, картон 
запосленог са основним подацима, картон опреме, картон грађевинског објекта, 



картон простора, картон лека и медицинских  средстава и картон 
информационо-комуникационих технологија. Такође, наведеним одредбама 
утврђена је одговорност за тачност унетих података од стране одговорног лица 
у здравственој установи и другом правном лицу, односно оснивача приватне 
праксе.  
 
 Одредбама чл. 28. до 31. Закона прописана је обавеза здравствених 
установа, приватне праксе и других правних лица, да на основу здравствене 
документације и евиденција које воде, сачињавају и достављају индивидуалне и 
збирне извештаје надлежном заводу, односно институту за јавно здравље, као и 
организацији здравственог осигурања.  
 
 Одредбама чл. 32. и 33. Закона прописана је обавеза завода, односно 
института за јавно здравље да воде регистре лица оболелих од болести и стања 
од већег јавно-здравственог значаја (нпр. малигне неоплазме, шећерна болест, 
акутна коронарна болест). Такође, наведеним одредбама прописана је обавеза 
завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије да води 
национални регистар лица оболелих од болести од већег јавног-здравственог 
значаја.  
 
 Одредбама члана 34. Закона прописани су рокови за доставу 
индивидуалних и збирних извештаја, које здравствене установе, приватна 
пракса и друга правна лица, достављају надлежном заводу, односно институту 
за јавно здравље.  
 
 Одредбама члана 35. Закона прописани су рокови за доставу 
обједињених индивидуалних и збирних извештаја које заводи, односно 
институти за јавно здравље достављају заводу за јавно здравље основаном за 
територију Републике Србије. 
 
 Одредбама члана 36. Закона прописано је да завод за јавно здравље 
основан за територију Републике Србије обједињује податке из индивидуалних 
и збирних извештаја, које достављају надлежни заводи, односно институти за 
јавно здравље и формира одговарајуће базе података и утврђена је обавеза да 
обједињене извештаје достави министарству надлежном за послове здравља, као 
и другим надлежним органима и организацијама најкасније до 30. септембра 
текуће године за претходну. 
 
 Одредбама члана 37. Закона прописан је начин на који се врши 
уписивање података у средства за вођење здравствене документације и 
евиденција. Подаци се уписују на основу података о пруженим здравственим 
услугама и података садржаним у јавним и другим исправама. Такође, 
прописано је да се вођење здравствене документације и евиденција може 
вршити у писменом или у електронском облику. Ако се основна медицинска 
документација (здравствени картон, историја болести, протоколи и књиге 
евиденције) води у електронском облику, а нису испуњени сви прописани 
услови за вођење основне медицинске документације у електронском облику 
(одобрење - сертификат), надлежни здравствени радник дужан је да одштампан 
и потписан примерак ове документације чува у папирном облику. 
 



 Одредбама члана 38. Закона прописано је да вођење здравствене 
документације и евиденција обављају надлежни здравствени радник, руковалац 
података, односно друго лице овлашћено за уписивање и обраду података, као и 
да су дужна да својим потписом и печатом или за то предвиђеним другим 
идентификационим средством (квалификован електронски потпис) потврде 
потпиписивањем тачност унетих и обрађених података.  
 
 Одредбама члана 39. Закона прописано је да су заводи, односно 
институти за јавно здравље дужни да координарају и прате стручни рад 
здравствених установа, приватне праксе и других правних лица, у поступку 
вођења здравствене документације и евиденција, као и приликом обраде 
података и извештавања.Уколико завод, односно институт за јавно здравље 
утврди да су подаци непотпуни или да постоји сумња у веродостојност 
података, дужни су да о томе обавесте достављача података и да захтевају 
исправку истих у што краћем року. Ако достављач података не поступе на 
прописан начин, заводи односно институти  дужни су да о томе обавесте 
министарсво  надлежно за послове здравља. 
 
 Одредбама члана 40. Закона прописано је да су здравствене установе, 
приватна пракса и друга правна лица, дужни да прикупљање и обраду података 
о личности пацијента врше на начин којим се обезбеђује остваривање права на 
приватност и права на поверљивост података о личности пацијента, а у складу 
са законом којим се уређују права пацијената и законом којим се уређује 
заштита података о личности. 
 
 Одредбама члана 41. Закона прописана је обавеза здравствене 
установе, приватне праксе и другог правног лица да здравствену документацију 
и евиденције чувају у писменом, електронском или другом облику у зависности 
од врсте здравствене документације и евиденција, водећи при томе  рачуна да се 
очува њена употребна вредност. Такође, утврђени су и рокови чувања 
здравствена документација и евиденције у зависности од врсте здравствене 
документације и евиденција. Здравствена установа, приватна пракса и друго 
правно лице  дужни су да по престанку обављања здравствене делатности, 
односно брисања из регистра надлежног органа, предају на чување здравствену 
документацију и евиденције надлежном јавном архиву у складу са законом 
којим се уређује архивска грађа. 
 
 Одредбама члана 42. Закона утврђен је правни основ да министар 
надлежан за послове здравља (у даљем тексту: министар) пропише јединствене 
методолошке принципе, стандарде и поступке за вођење здравствене 
документације и евиденција, а ради обезбеђивања јединственог система вођења 
здравствене документације и евиденција, а на предлог завода за јавно здравље 
основног за територију Републике Србије. 
 
 Одредбама члана 43. Закона утврђен је правни основ да министар 
прописује обрасце и садржај за вођење здравствене документације и евиденција, 
а на предлог завода за јавно здравље основног за територију Републике Србије.  
 



 У поглављу III. - ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ, oдредбама чл. 44. до 49. Закона прописан је основ за функционисање 
интегрисаног здравственог информационог система.  
 
 У поглављу IV. - ЗАШТИТА ПОДАТАКА, уређена је заштита, 
безбедност и сигурност података који се воде, прикупљају и обрађују из 
здрвствене документације и евиденција прописаних овим законом.  
  
 Одредбама члана 50. Закона утврђена је обавеза здравствених установа, 
приватне праксе и других правних лица да чувају медицинску документацију и 
евиденције пацијената од неовлашћеног приступа, увида, копирања и 
злоупотребе. 
 
 Одредбама члана 51. Закона прописана је обавеза здравствених установа, 
приватне праксе и других правних лица да успоставе и одржавају систем 
безбедности који обухвата мере за обезбеђивање сигурности података у односу 
на запослене у здравственим установама, информационо-комуникациону 
инфраструктуру, као и поступке за обраду података.  
  
 У поглављу V. - НАДЗОР, чланом 52. Закона прописано је да надзор над 
спровођењем овог закона врши Министарство здравља.  
 
 У поглављу VI. - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, чл. 53. до 57. Закона прописане 
су казнене одредбе, односно утврђена је прекршајна одговорност за здравствену 
установу, приватну праксу, односно друго правно лице, здравствене раднике и 
здравствене сараднике, уколико не поступају у складу са одредбама овог закона.  
 
 У поглављу VII. - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ, чл. 58. до 61. 
Закона утврђене су прелазне и завршне одредбе, односно прописано је да ће 
здравствена установа, приватна пракса, односно друго правно лице ускладити 
организацију и ` 
рад са одредбама овог закона у прописаном року. Такође, наведеним одредбама 
прописано је ступање на снагу овог закона, као и рок за почетак примене.  
 
 V. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ  
   ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 
 
 За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије за 2014. годину, а средства за спровођење овог закона 
за 2015. годину и надаље, планираће се у складу са билансним могућностима 
Републике Србије, с тим што ће се претежни део средстава обезбедити из 
страних донација. 
 
 
 
 
 
 
 
 


