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Предмет: Примена Закона о остваривању права на  
                 здравствену заштиту деце, трудница и 
                 породиља  
 
 
 Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и                  
породиља  донела је Народна скупштина  на седници од 26.11.2013. године. Наведени 
закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“. 
 С тим у вези обавештавамо Вас о следећем: 
 Законом је прописано деца до 18 година старости, труднице и   породиље у 
периоду до 12 месеци по рођењу живог детета, имају право на здравствену заштиту и 
на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите  без обзира 
на основ по коме су здравствено осигурани и без  обзира што им здравствена 
књижица није оверена. 
 То значи да наведене категорије осигураних лица имају право на здравствену 
заштиту у погледу врсте, садржаја и обима здравствене заштите као  да су им оверене  
здравствене књижице. 
 Трошкове здравствене заштите пружене наведеним категоријама  осигураних 
лица и накнаде трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите на 
основу одредаба овог закона, сносиће Републички фонд за здравствено осигурање. 
 На основу изложеног потребно је да ОДМАХ обавестите све здравствене 
установе на подручју  Ваше филијале да су дужне да пруже здравствене услуге са 
неовереним здравственим  књижицама: 
 -деци до 18 година живота – на основу здравствене књижице и увида у датум 
рођења  детета; 
 - трудници – на основу здравствене књижице и извештаја лекара специјалисте 
гинекологије и акушерства о постојању трудноће; 
 - породиљи до 12 месеци после рођења живог детета – на основу здравствене 
књижице и отпусне листе здравствене установе о обављеном порођају.   
 Републички фонд за здравствено осигурање ће доставити накнадно упутство о 
обавези извештавања здравствених установа по одредбама наведеног закона као и о 
фактурисању за пружене здравствене услуге наведеним категоријама осигураних 
лица. 
 



 Још једном наглашавамо да се Закон односи на децу, труднице и 
породиље који имају својство осигураног лица и издату здравствену књижицу, 
али  која није оверена. 
 
 
 С поштовањем,     
  

* 
*   * 

 
 Са овом  инструкцијом потребно је да ХИТНО  упознате све  здравствене 
установе на подручју Ваше филијале, стручно-медицинске органе и све запослене у 
Покрајинском фонду, односно филијали.  
 Потребно је, такође, да   обавештење у складу са овим дописом истакнете на 
видном месту у просторијама Покрајинског фонда,  филијале, односно испоставе и да 
обавестите здравствене установе да су дужне да то исто учине у својим просторијама. 
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