
Закон о евиденцијама у области 

здравствене заштите 

Закон је објављен у „Службеном гласнику 

СРС“, бр. 14/81 и „Службеном гласнику РС“, 

бр. 44/91. Види: чл. 62. Закона - 24/85-1357. 

Види: чл. 43. Закона - 6/89-397. Види: чл. 96. 

ст. 2. Закона - 17/92-569. Види: чл. 27. Закона 

- 53/93-2467. Види: чл. 2. Закона - 67/93-3111. 

Види: чл. 20. Закона - 48/94-1497. Види: чл. 

102. Закона - 101/2005-28. Види: чл. 60. 

Закона - 123/2014-2. 

 

НАПОМЕНА 

Закон престаје да важи 1.1.2017. године - види: чл. 2. Закона - РС, 

106/2015-65. 

  

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим законом прописује се основна медицинска документација и 

помоћна средства за вођење евиденција у области здравствене 

заштите у које се врши уписивање података од интереса за целу 

земљу и података утврђених овим законом, одређују се здравствене 

организације које прикупљају и обрађују статистичке податке 

евидентиране у области здравствене заштите и утврђују рокови за 

достављање прописаних извештаја и њихову обраду. 

Члан 2. 

Евиденције у области здравствене заштите (даље: евиденције) 

служе за праћене и проучавање здравственог стања становништва за 

планирање и програмирање здравствене заштите, за праћење и 

оцењивање спровођења планова и програма здравствене заштите за 

статистичка и научна истраживања у области здравствене заштите и 

друге сврхе. 

Члан 3. 



Вођење евиденција, састављање и достављање прописаних 

извештаја саставни је део стручног медицинског рада здравствених 

организација. 

Члан 4. 

При вођењу евиденција, састављању и достављању прописаних 

извештаја, примењују се јединствени методолошки принципи и 

статистички стандарди за вођење евиденције прописани савезним 

прописом и прописом донетим на основу овог закона. 

Јединствене методолошке принципе и статистичке стандарде за 

евидентирање података, састављање и достављање извештаја 

прописаних овим законом, прописује Завод за заштиту здравља 

Социјалистичке Републике Србије (даље: Републички завод). 

II. ПОДАЦИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ 

Члан 5. 

У евиденцији о посетама здравственим услугама, утврђеним 

обољењима стањима и повредама, установљеној Законом о 

евиденцијама у области здравства ("Службени лист СФРЈ", бр. 

28/78) података о трајању привремене неспособности, односно 

спречености за рад, рачунајући од првог дана привремене 

неспособности посебно се води и то због: 

1. болести и повреде (осим повреде на раду), 

2. повреде на раду, 

3. трудноће и порођаја, 

4. неге оболелог члана породице. 

Члан 6. 

У евиденцијама у које се уписују општи подаци од интереса за 

целу земљу, о прегледаним оболелим, повређеним, леченим и 

другим лицима којима је пружена здравствена заштита, уписују се и 

следећи општи подаци: 

1. презиме и име лица од кога се изводи право на здравствену 

заштиту, 

2. име једног од родитеља, 

3. матични број грађана. 

III. ОСНОВНА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

И ПОМОЋНА СРЕДСТВА ЗА ВОЂЕЊЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ 



Члан 7. 

Евиденције се воде уписивањем података у основну медицинску 

документацију и помоћна средства за вођење евиденција. 

Основну медицинску документацију чине: 

1. здравствени картон, 

2. протокол болесника, 

3. протокол за регистровање резултата медицинског рада 

оперисаних и умрлих, 

4. матична књига лица смештаних у стационарној здравственој 

организацији, 

5. историја болести, 

6. температурно-терапијско-дијететска листа, 

7. отпусна листа са епикризом, 

8. лист анестезије, 

9. књига евиденције, 

10. картон о потрошњи лека. 

Помоћна средства за вођење евиденције чине: 

1. регистар картотеке, 

2. дневна евиденција о посетама и раду, 

3. текућа евиденција о утврђеним обољењима и стањима, 

4. дневна евиденција о кретању болесника у болници - стационару. 

Члан 8. 

Здравствене организације воде основну медицинску 

документацију и то: 

1. здравствени картон - дом здравља по областима здравствене 

заштите, за свако лице коме пружа здравствену заштиту, изузев за 

пролазне болеснике, 

2. протокол болесника - здравствена организација за пролазне 

болеснике, 

3. протокол за регистровање резултата медицинског рада - 

здравствена организација која обавља здравствену делатност у 

области: лабораторијске дијагностике; рендген дијагностике; кућне 

неге и лечења; хитне медицинске помоћи; здравственог васпитања и 

другим областима здравствене заштите у којима се резултати 

медицинског рада не региструју у здравственом картону, као и 

здравствена организација која има службу интервенција; клиничке 

патологије и за вршење обдукције, 

4. матичну књигу лица смештаних у стационарној здравственој 

организацији - стационарна здравствена организација, и то од 

матичних листова, који се воде за свако лице које се налази на 

стационарном лечењу, порођају или рехабилитацији, као копија 

историје болести, 



5. историју болести, температурно-терапијско-дијететску листу, 

отпусну листу са епикризом, протокол оперисаних, лист анестезије и 

протокол умрлих - здравствена организација за лица која се у њој 

налазе на стационарном лечењу, порођају, или рехабилитацији, 

6. књигу евиденције о: 

а) делатностима у вези са планирањем породице - здравствена 

организација која обавља ову делатност, 

б) порођајима - здравствена организација која обезбеђује стручну 

помоћ при порођају, 

в) прекидима трудноће - здравствена организација у којој се врши 

вештачки прекид трудноће, 

г) деци са сметњама у психофизичком развоју - дом здравља у 

области здравствене заштите деце, 

д) радницима који раде на пословима и задацима под посебним 

условима рада - дом здравља или друга здравствена организација 

која обавља здравствену делатност у области медицине рада, 

ђ) радницима оболелим од професионалне болести - дом здравља 

или друга здравствена организација која обавља здравствену 

делатност у области медицине рада, 

е) лицима на стационарном лечењу, порођају или рехабилитацији 

за лица чије је пребивалиште, односно место рада на територији на 

којој дом здравља обавља делатност - дом здравља у области 

здравствене статистике, 

ж) прикупљању, односно прикупљању и преради крви - 

здравствена организација која се бави прикупљањем, односно 

прикупљањем и прерадом крви, 

з) примању и издавању опојних дрога - апотека или друга 

здравствена организација која набавља и у оквиру своје делатности 

се бави издавањем опојних дрога, 

и) уживаоцима опојних дрога - здравствена организација која 

утврди зависност лица од опојних дрога, 

ј) заразним болестима - здравствена организација која утврди 

заразну болест, 

к) стању и мерама заштите и унапређењу човекове средине - орган 

управе надлежан за послове санитарне инспекције, здравствена 

организација и друга организација удруженог рада, која се у оквиру 

своје делатности бави проблемима заштите ваздуха, воде, земљишта, 

људске и сточне хране од јонизујућих зрачења и других штетних 

материја, појава и узрочника који угрожавају здравље или живот 

људи, 

л) здравственој исправности животних намирница и предмета 

опште употребе - здравствена организација и друга организација 

удруженог рада која врши лабораторијске и друге анализе ради 

утврђивања здравствене исправности животних намирница, односно 

предмета опште употребе, 



7. картон о потрошњи лека - апотека или друга здравствена 

организација која се у оквиру своје делатности бави издавањем, 

односно потрошњом лекова. 

Књига евиденције из става 1. тачка 6. под е) овог члана, води се на 

основу примљеног примерка отпусне листе са епикризом, од 

стационарне здравствене организације у којој су та лица била на 

лечењу, порођају или рехабилитацији. 

Отпусна листа са епикризом из става 2. овог члана чува се у 

здравственом картону леченог лица, односно породиље. 

Члан 9. 

Здравствене организације воде следећа помоћна средства за 

вођење евиденција, и то: 

1. регистар картотеке - здравствена организација која води 

здравствене картоне, 

2. дневну евиденцију о посетама и раду - здравствена организација 

која пружа ванболничку здравствену заштиту, као и специјалистичке 

и диспанзерске службе, 

3. текућу евиденцију о утврђеним обољењима и стањима - 

здравствена организација која води здравствене картоне, 

4. дневну евиденцију о кретању болесника у болници - стационару 

- здравствена организација за лица која се у њој налазе на 

стационарном лечењу, порођају или рехабилитацији. 

Члан 10. 

Републички орган управе надлежан за послове здравља, по 

претходно прибављеном мишљењу Републичке самоуправне 

интересне заједнице здравствене заштите (даље: Републичка 

заједница) прописаће облике и садржину основне медицинске 

документације и помоћних средстава за вођење евиденција, облике и 

садржину извештаја утврђених овим законом, као и начин 

уписивања података и састављања извештаја. 

IV. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 

Члан 11. 

Здравствена организација, друга организација удруженог рада и 

надлежни орган управе који у оквиру своје делатности, односно 

надлежности воде прописане евиденције, дужни су да, у роковима 

одређеним прописима о статистичким истраживањима, прописима о 

здравственој заштити, прописима о заштити становништва од 

заразних болести и другим прописима, достављају прописане 

извештаје заводу за заштиту здравља који врши делатност за 



подручје самоуправне интересне заједнице здравствене заштите 

основане за подручје међуопштинске регионалне заједнице, односно 

за територију града Београда (даље: завод). 

Завод има право и дужност да у здравственим организацијама из 

става 1. овог члана контролише стручну исправност вођења 

прописаних евиденција, применU прописане методологије и тачност 

евидентираних података, и када утврди неку неисправност или 

нетачност, укаже здравственој организацији на њих и захтева у 

одређеном року њихово отклањање, односно исправку. 

Здравствена организација је дужна да поступи по захтеву завода из 

става 2. овог члана, а ако не поступи завод ће о томе обавестити 

орган управе надлежан за послове здравља који врши надзор над 

законитошћу рада те здравствене организације. 

Члан 12. 

Здравствена организација дужна је да заводу до 15. јула односно 

15. јануара достави следеће полугодишње извештајE о: 

1. делатностима саветовалишта и систематским и контролним 

прегледима; 

2. кућној нези и лечењу; 

3. радницима обухваћеним редовном контролом који раде на 

пословима и задацима под посебним условима рада; 

4. радницима оболелим од професионалних болести; 

5. стоматолошкој заштити деце предшколског и школског узраста; 

6. привременој неспособности - спречености за рад, разврстано по 

узроцима одсуствовања са посла; 

7. дужини боравка и броју стационарних лица са подручја на коме 

дом здравља обавља здравствену делатност; 

8. броју и врсти извршених операција по одељењима односно 

службама; 

9. лицима леченим у интензивној нези; 

10. првим и поновним специјалистичким и амбулантно-

поликлиничким прегледима у стационарној здравственој 

организацији; 

11. деци са сметњама у психофизичком развоју; 

12. лицима обухваћеним процесом рехабилитације; 

13. издатој опреми за спречавање ишчашења кука новорођеној 

деци. 

Извештаје из става 1. овог члана, тач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. и 13. 

доставља дом здравља, а извештаје из тач. 8, 9. и 10. стационарна 

здравствена организација. 

Извештаји из става 1. овог члана подносе се по областима 

здравствене заштите, односно по болничким одељењима или 

службама. 



Члан 13. 

Стационарна здравствена организација дужна је да, лицу које се у 

њој налазило на лечењу, порођају или рехабилитацији, приликом 

отпуста, изда отпусну листу са епикризом. 

У року од тридесет дана од дана отпуста, један примерак отпусне 

листе са епикризом, здравствена организација из става 1. овог члана 

дужна је непосредно да достави дому здравља на чијој територији је 

пребивалиште, односно место рада леченог лица, односно породиље. 

У отпусној листи са епикризом за лице које се налазило на порођају, 

обавезно се уноси и податак да ли је за новорођено дете издата 

опрема за спречавање ишчашења кука. 

Члан 14. 

Завод, примљене индивидуалне извештаје и пријаве који се 

подносе по прописима о статистичким истраживањима и другим 

прописима, доставља Републичком заводу у року од десет дана од 

дана утврђеног за достављање ових извештаја заводу. 

Члан 15. 

Завод, од примљених периодичних извештаја који се подносе по 

прописима о статистичким истраживањима и другим прописима и 

периодичних извештаја из члана 12. овог закона, сачињава збирне 

полугодишње и годишње извештаје, по општинама, и доставља их 

Републичком заводу, као и самоуправним интересним заједницама 

здравствене заштите за територију општине са свог подручја (даље: 

општинске заједнице) и самоуправној интересној заједници 

здравствене заштите основаној за подручје међуопштинске 

регионалне заједнице, односно за територију града Београда (даље: 

регионална заједница) до 15. августа, односно 15. фебруара. 

Члан 16. 

Завод, на основу пријављених обољења из члана 100. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник СРС", бр. 30/79), 

саставља полугодишњи и годишњи извештај о стању регистрованих 

болесника оболелих од ових обољења и кретања новооткривених 

болесника по обољењима и по општинама, и доставља га 

Републичком заводу, као и општинским заједницама са овога 

подручја и регионалној заједници до 15. августа, односно 15. 

фебруара. 

Члан 17. 



Републички завод врши обраду индивидуалних извештаја и 

пријава који се подносе по прописима о статистичким 

истраживањима и дужан је да, у роковима одређеним прописима о 

статистичким истраживањима од интереса за целу земљу, подноси 

прописане збирне годишње извештаје Савезном заводу за 

здравствену заштиту. 

Члан 18. 

Републички завод врши стручно-методолошку делатност у 

области вођења евиденција и здравствене статистике. 

Члан 19. 

Републички завод на основу периодичних извештаја примљених 

од завода саставља одговарајуће збирне полугодишње и годишње 

извештаје и доставља их Републичкој заједници и републичком 

органу управе надлежном за послове здравља до 30. септембра, 

односно 15. маја. 

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

Новчаном казном  од 10.000 до 1.000.000 динара казниће се за 

прекршај здравствена организација ако: 

1. у оквиру своје делатности не води или неуредно води податке 

прописане овим законом (члан 5. и 6); 

2. не води или неуредно води основну медицинску документацију 

и помоћна средства за вођење евиденције прописане овим законом 

(члан 7, 8. и 9); 

3. не састави или не поднесе прописани извештај или отпусну 

листу одређеној организацији или органу, или их не поднесе у 

прописаном року (чл. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. и 19). 

За радњу из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 

10.000 до 50.000 динара и одговорно лице у здравственој 

организацији.  

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

Републички орган управе надлежан за послове здравља донеће 

прописе из члана 10. овог закона, а Републички завод прописе из 

члана 4. став 2. овог закона у року од 60 дана од дана његовог 

ступања на снагу. 



Члан 22. 

До почетка примене овог закона евиденцију у области здравствене 

заштите водиће се на обрасцима предвиђеним Правилником о 

медицинској документацији, евиденцијама и извештајима 

здравствених установа („Службени лист СФРЈ“, бр. 50/65). 

Члан 23. 

Тридесетог јуна 1981. године, престаје да важи Закон о 

евиденцијама у области здравствене заштите („Службени гласник 

СРС“, бр. 47/74 и 10/78). 

Члан 24. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије“, а 

примењиваће се од 1. јула 1981. године. 

  
 


